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 مقدمة

 

 نبذة
وان   األولى  األولى  ورشة العمل   ورشة العمل    وان   بعن يم ""بعن يم تعل راق              تعل ة في الع ر الحكومي سان للمنظمات غي راق               حقوق اإلن ة في الع ر الحكومي سان للمنظمات غي ام هي       م م " "  حقوق اإلن ام هي       دتها ستة أي دتها ستة أي

ون               . . واحدة من مجموع ورشتي  عمل    واحدة من مجموع ورشتْي عمل     ا متخصصون تربوي وم خاللهم ة حيث يق ة العربي ون               سوف تعقد الورشتان باللغ ا متخصصون تربوي وم خاللهم ة حيث يق ة العربي سوف تعقد الورشتان باللغ
دريب                   سية في ت سان والعناصر الرئي وق اإلن دريب                  في مجال حقوق اإلنسان من العراق بتلقي معلومات أساسية حول حق سية في ت سان والعناصر الرئي وق اإلن في مجال حقوق اإلنسان من العراق بتلقي معلومات أساسية حول حق

ة           . . حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان  اء وإدام ى بن تا العمل إل ة           آما تهدف ورش اء وإدام ى بن تا العمل إل ين ناشطين            آما تهدف ورش ا ب ستقاة م ر الم دروس والعب ادل ال ين ناشطين             شبكة لتب ا ب ستقاة م ر الم دروس والعب ادل ال  شبكة لتب
 ..ومعلمي حقوق اإلنسان في العراقومعلمي حقوق اإلنسان في العراق

 

 أهداف ورشة العمل
ل  ة العم داف ورش ل أه ة العم داف ورش ى أه ى األول يم""األول يمتعل راقتعل ي الع ة ف ر الحكومي ات غي سان للمنظم وق اإلن راق حق ي الع ة ف ر الحكومي ات غي سان للمنظم وق اإلن ون " "  حق ي أن يك ون ه ي أن يك ه
 ::المشارآون قادرين علىالمشارآون قادرين على

ى               الموضوعات والمواقف التي يواجهونها في العم      الموضوعات والمواقف التي يواجهونها في العم      تحليل  تحليل    اتهم باستخدام إطار عمل مبني عل ى               ل في منظم اتهم باستخدام إطار عمل مبني عل ل في منظم
 ..قيم ومبادىء ومعايير حقوق اإلنسان المقبولة عالميا قيم ومبادىء ومعايير حقوق اإلنسان المقبولة عالميًا

 .. في العراق على موضوعات حقوق اإلنسان في العراق على موضوعات حقوق اإلنساننزاعنزاع أثر ال أثر الاختباراختبار 
 ..موضوع النوع اإلجتماعي في عمل المنظمات في مجال حقوق اإلنسانموضوع النوع اإلجتماعي في عمل المنظمات في مجال حقوق اإلنساندمج دمج  
د   د تحدي سا تحدي وق اإلن يم حق ة لتعل تراتيجيات الفاعل سا اإلس وق اإلن يم حق ة لتعل تراتيجيات الفاعل وق   اإلس ال حق ي مج م ف ة عمله ادة فعالي ا زي ي يمكنه وق   ن الت ال حق ي مج م ف ة عمله ادة فعالي ا زي ي يمكنه ن الت

 ..اإلنساناإلنسان
ل    ل  نق سبةنق سان المكت وق اإلن ارف حق سبةمع سان المكت وق اإلن ارف حق ى مع اتهم وإل ى منظم سان إل وق اإلن يم حق رق تعل ارات وط ى  ومه اتهم وإل ى منظم سان إل وق اإلن يم حق رق تعل ارات وط  ومه

 ..مجتمعات أآبرمجتمعات أآبر
يس   يس تأس وق         تأس يم حق سان وتعل وق اإلن ة بحق ات المتعلق شارآة المعلوم ى م دف إل مية ته ر رس بكات غي وق         ش يم حق سان وتعل وق اإلن ة بحق ات المتعلق شارآة المعلوم ى م دف إل مية ته ر رس بكات غي ش

   ..اإلنسان في العراقاإلنسان في العراق
 
 

 المشارآونالمشارآون
ين   و ثالث ل نح ة العم ي ورش شارك ف ين  ي و ثالث ل نح ة العم ي ورش شارك ف ات    ي ربح ومنظم دف لل ة ال ته ر حكومي ات غي ن منظم البيتهم م شارآًا غ ات     م ربح ومنظم دف لل ة ال ته ر حكومي ات غي ن منظم البيتهم م شارآا  غ  م

 .  .  مجتمعية عاملة في مجال حقوق اإلنسان في العراقمجتمعية عاملة في مجال حقوق اإلنسان في العراق
 
 
 
 
 
 

 المنهجيةالمنهجية
ـّب   ـ ب  يرتكز آتي اج     يرتكز آتي اج   منه ار التجريبي     ورشة العمل   ورشة العمل   منه يم الكب ادىء تعل ى مب ار التجريبي     عل يم الكب ادىء تعل ى مب ة     . . عل رئيس هو أن غالبي دأ ال ة     والمب رئيس هو أن غالبي دأ ال وى  والمب وى  المحت المحت

راتهم  ان خب تنباط وبي ل الس ة إطار عم تكون بمثاب ل س ة العم سهم وأن ورش شارآين أنف ون مصدره الم راتهم يك ان خب تنباط وبي ل الس ة إطار عم تكون بمثاب ل س ة العم سهم وأن ورش شارآين أنف ون مصدره الم زم . . يك زم يلت يلت
دريب       دريب      المشارآون ومشرفو الت م مشترآة          ب ب المشارآون ومشرفو الت يم وتعل ة تعل م مشترآة          االنخراط في عملي يم وتعل ة تعل ي        . . االنخراط في عملي ى التطبيق العمل ز عل ي        ويكون الترآي ى التطبيق العمل ز عل ويكون الترآي

ذ  تراتيجيات للتنفي داد إس ى إع ذ وعل تراتيجيات للتنفي داد إس ى إع ستمرة . . وعل ة الم ر المراجع ستمرة وتعتب ة الم ر المراجع تعلم وتعتب ة ال ي عملي يين ف يم أساس تعلم  والتقي ة ال ي عملي يين ف يم أساس د . .  والتقي وف تعق د س وف تعق س
سات است تجل سات اس ين  طالع طالع جل ا ب روابط م د ال وم من أجل تحدي ل ي ة آ ي بداي وم وتلخيص ف ل ي ة آ ي نهاي يم ف رأي وتقي ين  لل ا ب روابط م د ال وم من أجل تحدي ل ي ة آ ي بداي وم وتلخيص ف ل ي ة آ ي نهاي يم ف رأي وتقي لل

 . . التدريبية المستخدمةالتدريبية المستخدمةفصول فصول الال
 

و                      ديهم معارف واسعة حول حق ار، ول يم الكب و                     مشرفو وميسرو التدريب أصحاب خبرات ومهارات في طرق تعل ديهم معارف واسعة حول حق ار، ول يم الكب ق ق مشرفو وميسرو التدريب أصحاب خبرات ومهارات في طرق تعل
 ..اإلنسان وسبق لهم العمل مع مجموعات تدريبية متنوعةاإلنسان وسبق لهم العمل مع مجموعات تدريبية متنوعة
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ام  ام إن إتم سان""إن إتم يم حقوق اإلن ل تعل سانخطة عم يم حقوق اإلن ل تعل شارآين " " خطة عم د الم درات المؤسسات من خالل تزوي ادة ق ى زي شارآين يهدف إل د الم درات المؤسسات من خالل تزوي ادة ق ى زي يهدف إل
ة       ة      بإطار عمل إلعداد مبادرات ملموسة وتحويل المعارف التعليمية إلى ممارسات عملي ى     . . بإطار عمل إلعداد مبادرات ملموسة وتحويل المعارف التعليمية إلى ممارسات عملي اد عل ى     ومن خالل االعتم اد عل ومن خالل االعتم

ى           خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان      خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان       فإن    فإن   محتوى الورشة، محتوى الورشة،  ات إل ى            تساعد المشارآين على تحديد آيفية تحويل المحتوي ات إل  تساعد المشارآين على تحديد آيفية تحويل المحتوي
ستقبلية لمؤسساتهم              شطة الم دة في األن ستقبلية لمؤسساتهم             السياق المحلي مما يؤدي إلى إندماج منظم لهذه المعارف الجدي شطة الم دة في األن اء   . . السياق المحلي مما يؤدي إلى إندماج منظم لهذه المعارف الجدي اء   وفي أثن وفي أثن

شة   شارآين فرصة مناق اح للم ل، سوف تت ة العم شة  ورش شارآين فرصة مناق اح للم ل، سوف تت ة العم سانورش وق اإلن يم حق ة تعل سانخط وق اإلن يم حق ة تعل شارآين  ال الخط ع الم دوها م ي أع شارآين ت ع الم دوها م ي أع ت
 ..اآلخرين والمشرفين والمدربين وتلقي مالحظات حول ذلكاآلخرين والمشرفين والمدربين وتلقي مالحظات حول ذلك

 
 حول الدليل التدريبي لورشة العملحول الدليل التدريبي لورشة العمل

ة المحددة لكل                  ورشة العمل   ورشة العمل   يحدد الدليل التدريبي ل   يحدد الدليل التدريبي ل    دة الزمني شطة والم دافها ووصف األن ة المحددة لكل                  تسلسل تنفيذ الورشة وأه دة الزمني شطة والم دافها ووصف األن تسلسل تنفيذ الورشة وأه
 ..من األنشطةمن األنشطةتوجد أوراق عمل ووثائق مرجعية للعديد توجد أوراق عمل ووثائق مرجعية للعديد . . فصل تدريبيفصل تدريبي

 
صل  صل الف ة  األولاألولالف ةـ البداي شارآين    يي: : ـ البداي درات الم اء ق ل لبن ة العم ة ورش ان مالءم شارآين وبي ب بالم ى الترحي دف إل شارآين    ه درات الم اء ق ل لبن ة العم ة ورش ان مالءم شارآين وبي ب بالم ى الترحي دف إل ه

م            . . آناشطين ومعلمين لحقوق اإلنسان   آناشطين ومعلمين لحقوق اإلنسان    م            يستعرض المشارآون توقعاتهم وخبراتهم لورشة العمل وبيان آيف يمكن له يستعرض المشارآون توقعاتهم وخبراتهم لورشة العمل وبيان آيف يمكن له
ة ة آمجموع ل بفعالي ةالعم ة آمجموع ل بفعالي ول. . العم ضًا ح ون أي م يتعلم ا أنه ولآم ضا  ح ون أي م يتعلم ا أنه ة آم ل منظم شروع وعم ة للم ات المختلف ة  المكون ل منظم شروع وعم ة للم ات المختلف  المكون

 .. في مجال حقوق اإلنسان في مجال حقوق اإلنسان Equitasاآويتاساآويتاس
     

وق  : : حقوق اإلنسان في العراقحقوق اإلنسان في العراقـ ـ فصل الثاني   فصل الثاني   الالوفي وفي  وق  يبدأ المشارآون مناقشة موضوعات حقوق اإلنسان وتعليم حق يبدأ المشارآون مناقشة موضوعات حقوق اإلنسان وتعليم حق
ساعد      سيجري تحليل معمق لموضوعات حقوق اإلنسان في العراق باستخدام منهج مستند إ           سيجري تحليل معمق لموضوعات حقوق اإلنسان في العراق باستخدام منهج مستند إ           . . اإلنساناإلنسان وق، ي ى الحق ساعد      ل وق، ي ى الحق ل

 . . المشارآين على توضيح وبيان أدوارهم آمعلمين لحقوق اإلنسان في العراقالمشارآين على توضيح وبيان أدوارهم آمعلمين لحقوق اإلنسان في العراق
 

راق   ـ ـ فصل الثالث  فصل الثالث  الالوفي وفي  سان في الع راق   بناء ثقافة حقوق اإلن سان في الع اعي       : : بناء ثقافة حقوق اإلن وع اإلجتم شة موضوع الن دأ المشارآون مناق اعي       يب وع اإلجتم شة موضوع الن دأ المشارآون مناق يب
سان    وق اإلن ة حق ق ثقاف سي لخل ّون رئي و مك ذي ه سان   وال وق اإلن ة حق ق ثقاف سي لخل و ن رئي و مك ذي ه ن . . وال ة ممك ذه الثقاف ساب ه ن إن اآت ة ممك ذه الثقاف ساب ه تيعاب  إن اآت الل اس ن خ ط م تيعاب   فق الل اس ن خ ط م  فق

ذ                    شطة ه راق، والتي هي محور أحد أن ًا في الع ددة الموجودة حالي ذ                   التعقيدات التي تكتنف مظاهر النزاعات المتع شطة ه راق، والتي هي محور أحد أن ا  في الع ددة الموجودة حالي ا ا التعقيدات التي تكتنف مظاهر النزاعات المتع
سان                  . . التدريبيالتدريبيفصل  فصل  الال وق اإلن يم حق ه تعل ذي يلعب دور ال ذه وال سان                  إن نظرة متفحصة إلى طبيعة ثقافة حقوق اإلنسان ه وق اإلن يم حق ه تعل ذي يلعب دور ال ذه وال إن نظرة متفحصة إلى طبيعة ثقافة حقوق اإلنسان ه

اعي والنزاعات            وو. . اا التدريبي هذ   التدريبي هذ  فصلفصليعتبر مكمال  لل  يعتبر مكمًال لل   وع اإلجتم اعي والنزاعات            سوف يقوم المدربون والخبراء في موضوعات الن وع اإلجتم سوف يقوم المدربون والخبراء في موضوعات الن
 ..بمساعدة المشارآين لبيان أهمية هذين العاملين إلعداد وتنفيذ تعليم حقوق اإلنسان فعالبمساعدة المشارآين لبيان أهمية هذين العاملين إلعداد وتنفيذ تعليم حقوق اإلنسان فعال

 
ذة عن        : : المعايير الدولية لحقوق اإلنسانالمعايير الدولية لحقوق اإلنسانـ ـ   فصل الرابعفصل الرابعالالوفي  وفي   سان نب وق اإلن ة لحق ايير الدولي راء المع ذة عن        يقدم أحد خب سان نب وق اإلن ة لحق ايير الدولي راء المع يقدم أحد خب
ا امع ة     مع دات الدولي ات والمعاه سان، واالتفاقي وق اإلن ايير حق صلة بمع سية المت اهيم الرئي سان، والمف وق اإلن ة     يير حق دات الدولي ات والمعاه سان، واالتفاقي وق اإلن ايير حق صلة بمع سية المت اهيم الرئي سان، والمف وق اإلن يير حق

 ::وسوف يتم تحليل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان على النحو التاليوسوف يتم تحليل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان على النحو التالي. . الخاصة بانتهاآات حقوق اإلنسانالخاصة بانتهاآات حقوق اإلنسان
 1966لحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الخاص باالعهد الدولي  •
 1966لحقوق المدنية والسياسية الخاص باالعهد الدولي  •
 1980جميع أشكال التمييز ضد المرأة القضاء على اتفاقية  •
 1989اتفاقية حقوق الطفل  •
 1984 أو المهينة الالإنسانية القاسية أو بةالمعاملة أو العقووغيره من ضروب اتفاقية مناهضة التعذيب  •
 

يم           سيقوم المشارآون بدراسة االتفاق   سيقوم المشارآون بدراسة االتفاق    شطتهم لتعل ا في أن يم           يات والمعاهدات الدولية بالتفصيل وبيان آيف يمكن تطبيقه شطتهم لتعل ا في أن يات والمعاهدات الدولية بالتفصيل وبيان آيف يمكن تطبيقه
 ..حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان

 
ددًا من       : : تعليم حقوق اإلنسان فعال في العراق     تعليم حقوق اإلنسان فعال في العراق     ـ  ـ    الخامسالخامسفصل  فصل  الالوفي  وفي   ددا  من       يشارك المشارآون ع ى   ""يشارك المشارآون ع ى   الممارسات المثل " " الممارسات المثل

وق اإل            يم حق ن تعل رى م كال أخ سان وفحص أش وق اإلن يم حق ل تعل ي عم م ف سبة له وق اإل           بالن يم حق ن تعل رى م كال أخ سان وفحص أش وق اإلن يم حق ل تعل ي عم م ف سبة له ال بالن سان الفع ال ن سان الفع وم . . ن وم ويق ويق
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ى                              ة تهدف إل سان فعال وق اإلن يم حق رامج تعل داد ب ة إع سان وآيفي وق اإلن يم حق الربط مع أهداف تعل ى                             المشارآون ب ة تهدف إل سان فعال وق اإلن يم حق رامج تعل داد ب ة إع سان وآيفي وق اإلن يم حق الربط مع أهداف تعل المشارآون ب
 . . إحداث تغيير اجتماعي إيجابيإحداث تغيير اجتماعي إيجابي

 
دادها    : : الخطوات الالحقة الخطوات الالحقة ـ  ـ    السادسالسادسفصل  فصل  الالأما في   أما في    اموا بإع دادها    يقدم المشارآون خطط عمل تعليم حقوق اإلنسان التي ق اموا بإع يقدم المشارآون خطط عمل تعليم حقوق اإلنسان التي ق
 ..تحديد وسائل تقوية شبكة منظماتهم العاملة في مجال تعليم حقوق اإلنسان في العراقتحديد وسائل تقوية شبكة منظماتهم العاملة في مجال تعليم حقوق اإلنسان في العراقومن ثم ومن ثم 

 
 حول الجهة المنظمة لورشة العملحول الجهة المنظمة لورشة العمل

 .. المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان المرآز الدولي لتعليم حقوق اإلنسان Equitas اآويتاس اآويتاسورشة العمل هذه من قبلورشة العمل هذه من قبلتم تنظيم عقد تم تنظيم عقد 
 

اس تأسس تأسس  اس  اآويت ام        Equitas  اآويت سان ع وق اإلن يم حق دولي لتعل ام       ـ المرآز ال سان ع وق اإلن يم حق دولي لتعل ة ال تهدف     19671967ـ المرآز ال ر حكومي ة غي ة ال تهدف      آمنظم ر حكومي ة غي  آمنظم
شر     دف ن سان به وق اإلن ال حق ي مج ضاء والناشطين ف ال الق رين ورج ار المفك ن آب ة م ل مجموع ن قب ربح م شر    لل دف ن سان به وق اإلن ال حق ي مج ضاء والناشطين ف ال الق رين ورج ار المفك ن آب ة م ل مجموع ن قب ربح م لل

 ..الديمقراطية والتنمية اإلنسانية والسالم والعدل االجتماعي من خالل البرامج التعليميةالديمقراطية والتنمية اإلنسانية والسالم والعدل االجتماعي من خالل البرامج التعليمية
 

اريخ أصبح         ك الت اريخ أصبح        ومنذ ذل ك الت ا      Equitasومنذ ذل ًا في مج دًا عالمي ا       رائ ا  في مج دا  عالمي سان    رائ وق اإلن يم حق سان   ل تعل وق اإلن يم حق درات التي     . . ل تعل اء الق رامج بن درات التي     إن ب اء الق رامج بن إن ب
ة في               Equitasينفذها  ينفذها   ة في                في آندا والعالم ساعدت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لالنخراط وبفعالي  في آندا والعالم ساعدت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لالنخراط وبفعالي

شريعية                   ة وإصالحات ت شريعية                  نقاشات حقوق اإلنسان وفي تحدي التوجهات والممارسات التمييزية وفي نشر سياسة هام ة وإصالحات ت نقاشات حقوق اإلنسان وفي تحدي التوجهات والممارسات التمييزية وفي نشر سياسة هام
 ..حقوق اإلنسان وتطبيقهاحقوق اإلنسان وتطبيقهالتعزيز حماية لتعزيز حماية 

 
ل   شجيع العم ارات وت ة المه ارف وتقوي ى تطوير المع ز عل ًا ترآ سان حالي وق اإلن يم حق ة لتعل رامج اإلقليمي ل  إن الب شجيع العم ارات وت ة المه ارف وتقوي ى تطوير المع ز عل ا  ترآ سان حالي وق اإلن يم حق ة لتعل رامج اإلقليمي إن الب

ر                : : حول األفكار التالية  حول األفكار التالية   دربين للمنظمات غي دريب م ر                إنشاء وتقوية مؤسسات وطنية مستقلة تعنى بحقوق اإلنسان، ت دربين للمنظمات غي دريب م إنشاء وتقوية مؤسسات وطنية مستقلة تعنى بحقوق اإلنسان، ت
ه            الحكومية، تعليم حقوق اإلنسان ضمن    الحكومية، تعليم حقوق اإلنسان ضمن     دريب في مجال المدافع ه             النظام التعليمي، ت دريب في مجال المدافع د   "" النظام التعليمي، ت د   آسب التأيي وق    " " آسب التأيي وق    ورصد حق ورصد حق

ات،                      ال واألقلي دين واألطف ال الواف ساء والعم يهم الن ا ف ات،                     اإلنسان، حماية مجموعات معينة من السكان في المجتمع بم ال واألقلي دين واألطف ال الواف ساء والعم يهم الن ا ف اإلنسان، حماية مجموعات معينة من السكان في المجتمع بم
ا في      حاليا  للتوسع في     حاليًا للتوسع في    Equitasتدعو خطط   تدعو خطط   . . وتشجيع وحماية الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية     وتشجيع وحماية الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية      ا في      برامجه  برامجه

 .   .   آندا والشرق األوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع مواصلة العمل في دول آسيا وشرق أوروبا وإفريقياآندا والشرق األوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع مواصلة العمل في دول آسيا وشرق أوروبا وإفريقيا
 

 شكر وتقدير شكر وتقدير 
 ::ساهم فريق إعداد المنهاج التدريبي التالية أسماؤهم في إعداد هذا الدليل التدريبيساهم فريق إعداد المنهاج التدريبي التالية أسماؤهم في إعداد هذا الدليل التدريبي

Equitas  نساننسان المرآز الدولي لتعليم حقوق اإل المرآز الدولي لتعليم حقوق اإل-  إآويتاسإآويتاس 
 فينشينزا نازاري، مديرة التعليم 
 بول ماك آدامز، أخصائي في التعليم 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيابرنامج اآويتاس في ، نسق رئيسيآريستين ميسييه، م 
 روب شروبشاير، مدير برامج 
  برنامج، آسيامسؤولبينغ آرغيليس،  
  على حقوق اإلنسان برنامج، البرنامج الدولي للتدريبمسؤولةسيسيليا تومبسون،  
 دول الكومنولث المستقلة/اك، مديرة برنامج، أوروبا الوسطى والشرقيةشريا هول 

 
 ::الميسرونالميسرون
 .. فلسطين فلسطين- مدير عام مرآز ابداع المعلم، رام اهللا  مدير عام مرآز ابداع المعلم، رام اهللا -رفعت صباح رفعت صباح  
 .. العراق العراق- مدير رابطة الشباب العراقي، بغداد  مدير رابطة الشباب العراقي، بغداد -عمار حامد عمار حامد  
 ..لبلقاء التطبيقية، عمان األردنلبلقاء التطبيقية، عمان األردن أستاذة في جامعة ا أستاذة في جامعة ا-الدآتورة إيمان الحسين الدآتورة إيمان الحسين  

 



 6  اآویتاس
                    ورشة العمل األولى: یز تعليم حقوق االنسان في العرق          تعز                                                                                      

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                                                 

 ::الخبراءالخبراء
 .. آبير المستشارين الفنيين، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صنعاء اليمن آبير المستشارين الفنيين، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صنعاء اليمن-بروفسور العبيد أحمد العبيد بروفسور العبيد أحمد العبيد  
 .. منسقة المعهد الدولي لتضامن النساء، عمان األردن منسقة المعهد الدولي لتضامن النساء، عمان األردن-أسمى خضر أسمى خضر األستاذه األستاذه  
 ..روت لبنانروت لبنان مدير عام المرآز اللبناني للدراسات، بي مدير عام المرآز اللبناني للدراسات، بي-أسامة صفا أسامة صفا  

 
 ::المراقبونالمراقبون
 .. المدير التنفيذي، مرآز البصرة لحقوق اإلنسان، البصرة العراق المدير التنفيذي، مرآز البصرة لحقوق اإلنسان، البصرة العراق-واثق جلوب واثق جلوب  
سانية،            -فراس حسن   فراس حسن     سانية،             مدير مرآز المساعدات والمعلومات القانونيه، منظمة أيادي الرحمه للمساعدات اإلن  مدير مرآز المساعدات والمعلومات القانونيه، منظمة أيادي الرحمه للمساعدات اإلن

 .. العراق العراق-بغداد بغداد 
 

ادي من                  دعم م دريبي ب دليل الت امج وال ذا البرن ادي من                 تم تنفيذ ه دعم م دريبي ب دليل الت امج وال ذا البرن اء          تم تنفيذ ه ة لإلنم ة الكندي دم من خالل الوآال ة مق ة الكندي اء          الحكوم ة لإلنم ة الكندي دم من خالل الوآال ة مق ة الكندي الحكوم
 ).).CIDA((الدولي الدولي 
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 برنامج ورشة العمل
 

 اليوم األول
 2007 آذار 17السبت 

 العنوان النشاط / فصلال الوقت
  األولفصلال 4 : 00 - 3 : 00

 1النشاط رقم 
 البداية

 التسجيل والترحيب
 التعارف 2النشاط رقم  5 : 00 - 4 : 00
 العمل بفعالية آمجموعة 3النشاط رقم  5 : 30 - 5 : 00
  استراحة 5 : 45 - 5 : 30
  وعن المشروع Equitasنبذة عن منظمة  4النشاط رقم  6 : 45 - 5 : 45
 نبذة عن ورشة العمل 5النشاط رقم  7 : 30 - 6 : 45
 عشاء ترحيب   8 : 00

 
 اليوم الثاني

 2007 آذار 18األحد 
 العنوان النشاط / فصلال الوقت

 مراجعة لمجريات اليوم األول  تلخيص 9 : 00 - 8 : 30
  الثانيفصلال 10 : 00 - 9 : 00

 1النشاط رقم 
 حقوق اإلنسان في العراق

 فهم مشترك لحقوق اإلنسان وتعليم حقوق اإلنسان
  استراحة 10 : 15 - 10 : 00
موضوعات حقوق اإلنسان في : تبادل الخبرات 2النشاط رقم  12 : 30 - 10 : 15

 العراق
  غداء 14 : 00 - 12 : 30
 تتمة 2النشاط رقم  14 : 30 - 14 : 00
 حقوق اإلنساناألساسيه لمبادىء ال 3النشاط رقم  16 : 00 - 14 : 30
  استراحة 16 : 15 - 16 : 00
 األولىخطة عمل تعليم حقوق اإلنسان ـ المرحلة  4النشاط رقم  17 : 15 - 16 : 15
 تقييم لمجريات اليوم الثاني   17 : 30 - 17 : 15
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 اليوم الثالث
 2007 آذار 19االثنين 

 العنوان النشاط / فصلال الوقت
 مراجعة لمجريات اليوم السابق تلخيص 9 : 00 - 8 : 30
  الثالثفصلال 10 : 30 - 9 : 00

 1النشاط رقم 
 بناء ثقافة حقوق اإلنسان في العراق

  وحقوق اإلنسان  اإلجتماعيالنوع
 )عرض مقدم من قبل أحد خبراء ورشة العمل(

  استراحة 10 : 45 - 10 : 30
 تتمة 1النشاط رقم  11 : 30 - 10 : 45
 حقوق اإلنسان في مناطق النزاع 2النشاط رقم  12 : 30 - 11 : 30

 )عرض مقدم من قبل أحد خبراء ورشة العمل(
  غداء 14 : 00 - 12 : 30
 تتمة 2النشاط رقم  15 : 00 - 14 : 30
 بناء ثقافة حقوق اإلنسان في العراق 3النشاط رقم  16 : 00 - 15 : 00
  استراحة 16 : 15 - 16 : 00
 تتمة 3النشاط رقم  17 : 15 - 16 : 15
 تقييم لمجريات اليوم الثالث   17 : 30 - 17 : 15
 
 

 اليوم الرابع
 2007 آآذار 20الثالثاء  

 العنوان النشاط / فصلال الوقت
 مراجعة لمجريات اليوم السابق تلخيص 9 : 00 - 8 : 30
  الرابعفصلال 10 : 15 - 9 : 00

 1النشاط رقم 
 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 

 )عرض مقدم من قبل أحد خبراء ورشة العمل(
  استراحة 10 : 30 - 10 : 15
 )عمل مجموعات (تتمة 1النشاط رقم  12 : 30 - 10 : 30
  غداء 14 : 00 - 12 : 30
 )تقديم عروض المجموعات(تتمة  1النشاط رقم  16 : 00 - 14 : 00
  استراحة 16 : 15 - 16 : 00
 خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان ـ المرحلة الثانية 2النشاط رقم  17 : 15 - 16 : 15
 تقييم لمجريات اليوم الرابع   17 : 30 - 17 : 15
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 اليوم الخامس
 2007 آآذار 21األربعاء  

 العنوان النشاط / فصلال الوقت
 مراجعة لمجريات اليوم السابق تلخيص 9 : 00 - 8 : 30
  الخامسفصلال 10 : 30 - 9 : 00

 1النشاط رقم 
 تعليم حقوق اإلنسان فعال في العراق

 لى التشارك حول الممارسات المث
  استراحة 10 : 45 - 10 : 30
: إستراتيجيات من أجل تعليم حقوق اإلنسان فعال 2النشاط رقم  12 : 30 - 10 : 45

 تحقيق نتائج
  غداء 14 : 00 - 12 : 30
 خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان ـ المرحلة الثالثة 3النشاط رقم  16 : 00 - 14 : 00
  استراحة 16 : 15 - 16 : 00
 تقييم لمجريات اليوم الخامس   16 : 30 - 16 : 15
 

 اليوم السادس
 2007 آآذار 22الخميس  

 العنوان النشاط / فصلال الوقت
 مراجعة لمجريات اليوم السابق تلخيص 9 : 00 - 8 : 30
  السادسفصلال 10 : 15 - 9 : 00

 1النشاط رقم 
 الخطوات الالحقة

 تمتين شبكات تعليم حقوق اإلنسان 
  استراحة 10 : 30 - 10:  15
 : خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان ـ المرحلة الرابعة 2النشاط رقم  12 : 30 - 10 : 30

 عرض خطط عمل تعليم حقوق اإلنسان
  غداء 14 : 00 - 12 : 30
 الخطوات الالحقة 3النشاط رقم  15 : 00 - 14 : 00
 واختتامهاتقييم ورشة العمل  4النشاط رقم  16 : 00 - 15 : 00
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  األول الفصل
  ایةالبـــد

 
 
 
 
 
 

 الوقت  النشاط
 

 ساعة        تسجيل وترحيب  ) 1(النشاط 
 ساعة        تقدیم  ) 2(النشاط 
  دقيقة30     عة وجممالعمل بشكل فاعل آ ) 3(النشاط 
 ساعة      آویتاس والمشروع ل احونبذه  ) 4(النشاط 
  دقيقة 45        عرض للورشة )5(النشاط 

 
 
 
 

 لمحة عامة
 

ن عالقة هذه الورشة في بناء قدرات المشارآين الى الترحيب بالمشارآين وبيإهذا الفصل هدف  ی:ایة البد: الفصل األول
 . بوصفهم مدربين لقضایا حقوق االنسان

حول آيفية القيام بالعمل  توقعاتهم ومصادرهم للورشة، ومن ثم یقومون بإبداء آرائهم استعراضویقوم المشارآون ب
آویتاس في تعليم حقوق  اآما سيتعرف المشارآون على المكونات المختلفة للمشروع وطبيعة عمل.  عة بشكل فاعلوجممآ

 .االنسان
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  التسجيل والترحيب 1النشاط   

 الهدف

 .  یقوم طاقم عمل أآویتاس بالترحيب بهموأن للورشةأن یقوم المشارآون بالتسجيل 

 وقتال

 ساعة واحدة 

 الوصف

 . آویتاس الذي سيقوم بالترحيب بهمل ا فریق عمعلى للورشة ویتم تعریفهم بالتسجيلیقوم المشارآون 

 

 نهایة النشاط
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  التعارف   2 النشاط   

  الهدف

  . بعضهم البعض على آویتاسا وفریقأن یتعرف المشارآون 

 الوقت

  واحدةساعة 

 الوصف 

 
 

 

 
 : ماقسثالثة أینقسم هذا النشاط الى 

  ".تعارفال" رین للقيام بتممجموعات  بدعوة المشارآين لتشكيل ميسریقوم ال، )أ (في القسم

 شارآون بالتعریف بأنفسهم في مجموعاتهم میقوم ال ،)ب(في القسم 

 . لية التمرین بعملية استطالع رأي قصيرة حول محتوى وآميسریقوم ال ،)ج(في القسم 

 
   ات صغيره ات صغيره ععوو مجم مجم–عروض عروض   ))أأ ( (ءءالجزالجز  دقيقة  دقيقة 2020

 

 من ثالث اشخاص تتكون من مشارآين ال یعرفون بعضهم مجموعات بدعوة المشارآين لتشكيل ميسریقوم ال
  -: ویقوم المشارآون في المجموعات بالتحدث لبعضهم خالل دقائق قليلة یتبادلوا خاللها التالي.  البعض

 أسمائهم أسمائهم  •
 نظماتهم نظماتهم مم •
 العمل الذي یقومون به العمل الذي یقومون به  •
 نسان نسان الالحقوق احقوق انخراطهم في مجال تعليم نخراطهم في مجال تعليم في افي ا  سببسببالال •

 
 مجموعة آبيرةمجموعة آبيرة    –  عروض عروض   ))بب((الجزء الجزء   دقيقة دقيقة2020

 

ینخرطون في تي جعلتهم م حول األسباب الهنقاش فيما بينمجموعات للخمس دقائق من الزمن للیعطي الميسر 
  مجال تعليم حقوق االنسان

 
جعلت طاء الدور لكل مجموعة لتقدیم اعضائها للمجموعة الكبيرة ولتفسير األسباب التي  بإعميسریقوم ال

  نسانالحقوق اتعليم / دربینخرطون في مجال تأعضاء المجموعة 

 یتبع

منخرطا في تعليم الكامنة وراء آونك األسباب تعرض سنشاط لكسر الجمود الذي یجعلك تذا اله
. حقوق االنسان  

ملخص 



البـــدایة  الفصل األول   
 

 13  اآویتاس
                         ورشة العمل األولى: یز تعليم حقوق االنسان في العرق          تعز                                                                                      

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                                                 

 تابع: 2النشاط 

 
   تلخيص تلخيص   ))جج((الجزء الجزء   دقيقة  دقيقة 2020
 

 .لحقوق االنساناو ميسرین ربين المشارآون مدمن  التي جعلت األسباببمناقشة مع المشارآين  ميسریقوم ال
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                     
  نهایة النشاط



البـــدایة  الفصل األول   
 

 14  اآویتاس
                         ورشة العمل األولى: یز تعليم حقوق االنسان في العرق          تعز                                                                                      

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                                                 

 

 العمل بفاعلية آمجموعة  3  النشاط  

 الهدف

 .ایجاد قواعد اساسية للعمل الفاعل آمجموعة 

 لوقتا

  دقيقة30

 الوصف

 

 

 

 

 ینقسم هذا التمرین الى قسمين 

 . تقوم بالعصف الذهني للسلوآيات التي من شأنها التأثير على دیناميكيات المجموعة، س)أ(في الجزء

 . ستقوم بوضع قواعد أساسية للعمل الفاعل آمجموعة خالل هذه الورشة،)ب(في الجزء 

 
 العصف الذهني  العصف الذهني                      الجزء األول الجزء األول             دقائق  دقائق 55
  

أو أن تساعد دید المواقف والسلوآيات التي من شأنها  بتوجيه جلسة العصف الذهني بهدف تحميسریقوم ال
 .األداء االیجابي للمجموعةتعيق 

 بكتابة هذه األفكار في أعمدة مختلفة على اللوح القالب، ميسروبينما یقوم المشارآون بتوفير األفكار، یقوم ال
في  داء الفاعل للمجموعةتحقيق األان تعيق التي من شأنها السلبيه ما یتعلق بالمواقف والسلوآيات فيكتب 

المساعدة في العمود الثاني بقلم االیجابيه درج جميع المواقف والسلوآيات تعمود واحد بقلم أحمر بينما 
 . أخضر

 
 وضع القواعد األساسية   وضع القواعد األساسية                       ) ) بب((الجزءالجزء          دقيقة  دقيقة 2525

 بالعمل على تطویر عددا ميسر ستقوم بالتعاون مع ال، )أ(الجزء باالستناد الى األفكار التي تم عرضها في 
ربما یتوجب عليك هنا االشارة الى االعالن العالمي لحقوق .  من القواعد األساسية للعمل الفاعل آمجموعات

، ثم بين آيف یمكن لها أن تثري القواعد التي ستقوم )1قم باإلشارة الى الورقة المرجعية رقم ( االنسان 
 . بتحدیدها لمجموعتك

طوال كتابة جميع القواعد المتفق عليها على اللوح القالب ومن ثم یقوم بإلصاقها في الغرفة  بميسرویقوم ال
، باالرتياح نحو ميسر آما أنه من المهم أن یشعر جميع أفراد المجموعة، بما في ذلك ال.مدة ورشة العمل

 . القواعد األساسية ومن ثم االلتزام باالمتثال لها

 : اعدة تشتمل علىأمثلة للقواعد األساسية المس

 اعطاء آل فرد الفرصة للتحدثاعطاء آل فرد الفرصة للتحدث •
 منع استخدام الهواتف النقالة خالل النشاطات منع استخدام الهواتف النقالة خالل النشاطات  •
 احترام الوقت المخصص للنقاشات احترام الوقت المخصص للنقاشات  •

  نهایة النشاط                               

                                                    

ملخص 
ة عمل ایجابية ان وضع القواعد األساسية هو من العوامل المهمة ألي ورشة بهدف ایجاد بيئ

ستقوم بوضع وعليه  .بحيث یتملك حس المسؤولية جميع المشارآين لغایات انجاح الورشة
.القواعد األساسية للورشة في هذا التمرین  
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د االعالن العالمي لحقوق االنسانتلخيص لبنو): 1(الورقة المرجعية رقم   
 )  بالكرامة والحقوق ویينا ومتساجميع البشر ولدوا أحرار( الحق في المساواة  .1
 التخلص من التمييز  .2
 حياة والحریة واألمن الشخصي الحق في ال .3
 التحرر من العبودیة  .4
  ينه عدم التعرض للتعذیب والمعامالت المه .5
 القانونية یة شخصية الفردالباالعتراف الحق في  .6
 الحق في المساواة القانونية  .7
 المحاآم المؤهلة  قبل الحق في االنصاف من .8
  االعتباطي نفيالتحرر من االعتقال أو ال .9

 لى محاآمة عادلة وعلنية الحق في الحصول ع .10
 الحق في اعتبار الفرد بریئا حتى تثبت ادانته  .11
 التحرر من التدخل في الخصوصيات وأمور العائلة والمنزل والمراسالت  .12
 الحق في حریة االنتقال داخل وخارج أي بلد  .13
 الحق في اللجوء السياسي لدى أي دولة هربا من االضطهاد .14
 ة تغييرهالحصول على الجنسية وحریالحق في ا .15
 الحق في الزواج وتأسيس عائلة .16
 الحق في االمتالك  .17
 حریة المعتقدات والدیانة  .18
 حریة الرأي والحصول على المعلومات  .19
 ة ميالحق في االنخراط في الجماعات والجمعيات السل .20
 الحق في المشارآة في االنتخابات الحكومية والحرة  .21
 الحق في الضمان االجتماعي  .22
 ل المحبب واالنضمام الى النقابات العمالية الحق في ممارسة العم .23
 الحق في الراحة واالستمتاع  .24
 ة مالئمة الحق في الحصول على مستویات معيش .25
 الحق في التعليم  .26
 الحق في المشارآة في الحياة الثقافية والمجتمعية  .27
 الحق في الحصول على نظام اجتماعي یضمن حقوق االنسان  .28
 وآامال لألفراد واجبات اجتماعية تضمن نموا حرا  .29
 .حرر من تدخالت الحكومة واألشخاص في الحقوق المذآورة أعالهالت .30
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  حول أآويتاس والمشروعنبذه   4النشاط   

 الهدف

الشرق األوسط (  برنامج مينا نطاق عمل حول برامج أآویتاس باإلضافة الى وصف محتوى ونبذهتوفير 
 )MENAوشمال افریقيا 

 الوقت

 ساعة واحدة 

 الوصف

 
 

 

 

 

 هذا التمرین ینقسم الى قسمين 

نامج مينا برعن  ةنبذآویتاس بتقدیم عرض موجز لعمل منظمتهم باإلضافة الى سيقوم فریق ا، )أ(في الجزء
 )الشرق األوسط وشمال افریقيا(

 

  عن اآويتاس وبرنامج مينا  عن اآويتاس وبرنامج مينا ةة نبذ نبذ        ) ) أأ(( دقيقة الجزء  دقيقة الجزء 2020
 

 في برنامج تعليم حقوق االنسان، ومن ثم یقوم الفریق وصف لعمل منظمتهمتقدیم آویتاس بیقوم فریق ا
الهدف والغایات والترتيب للنشاطات في االطار ): مينا ( بعرض لبرنامج الشرق األوسط وشمال افریقيا 

 . إلطار عمل برنامج مينا) 2قم باإلشارة الى الورقة المرجعية رقم ( .الزمني الممتد لثالث سنوات
 

 فترة االسئلة واألجوبة فترة االسئلة واألجوبة           ) ) بب((الجزء الجزء             دقيقة دقيقة4400
 

 .  على أسئلة المشارآينباإلجابةیقوم فریق أآویتاس 
  نهایة النشاط

 
 
 
 
 
 
 
 

ملخص 

باإلضافة الى ، هذا النشاط هو عبارة عن تقدیم لعمل أآویتاس في برنامج تعليم حقوق االنسان
 )MENA األوسط وشمال افریقيا الشرق( عرض شامل حول برنامج مينا 
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برنامج عمل اطار  :2ورقة عمل   MENA )الشرق األوسط وشمال افریقيا  (   

 

غایةال  
قضایا النوع االحترام المتزاید لحقوق االنسان بما في ذلك 

 وإحراز التقدم في مواضيع الدیمقراطية ،)الجندرة( االجتماعي 
كم الرشيد وتقليص النزاعات بهدف استيعاب ثقافة حقوق والح

.االنسان في الشرق األوسط وشمال افریقيا 

 األثر
)األمدنجاز طویل اال(   

ثقافة ستيعاب اللممارسة الفاعلة لعلى  تمكين المجتمع المدني 
حقوق االنسان بحيث تفي الحكومات بالتزاماتها المتمثلة باحترام 

. لهاوالترویج قضایا حقوق االنسان وحمایة  

نواتجلا  
 ( )نجاز متوسط األمد ا
   استخدام اطار حقوق االنسان لتحليل تناول – 1

   في والقضایا والمواقف لدى دول المشارآين       
  النوع في  العدالة فهوم بما في ذلك م،المنطقة بشكل عام      

 ) الجندرة ( االجتماعي        
م الفاعل للمعرفة والمهارات لتصميم  االستخدا– 2  

  المنظمات  لدىوتنفيذ مبادرات حقوق االنسان      
والمجتمعات والحكومات مع بذل جهد اضافي        

  ویجب األخذ بعين االعتبار .العراقفي دولة       
 ) الجندرة (  العدالة في النوع االجتماعي فهومم     

  باإلضافة الى ءة،آفامج فاعلة وذات ا ادارة بر– 3
   .االنجازاتتحقيق       

 

  هدفال
ن قدرات المجتمع المدني في الشرق األوسط وشمال افریقيا يتمك

لتولي مسؤولية برامج حقوق االنسان بما في ذلك منظور العدالة 
 .)الجندرة (  في النوع االجتماعي
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 السنة األولى 
2006 – 

2007  

السنة الثانية و 
 – 2007الثالثة 

2009    

Equitas 
support 
throughout 

 
 

نية لتدریب المدربين الورشة االقليمية الثا  
  2008شتاء 

للتقييم والتخطيطجلسات   
  والثانيةولى األ
2008 وابریل 2007سبتمبر   

ورشة األولى للمنظماتال
 غير الحكومية العراقية

2007مارس   

الورشة الثانية للمنظمات
 غير الحكومية العراقية

2008مارس   

 ورشات تدریبيه محليه
1نشاط   

2007 نوفمبر –مایو   

 ورشات تدریبيه محليه
2نشاط   

2008 نوفمبر –یو ما  

دعم متواصل 
  اآویتاسمن

التقييم الختامي االقليمي
  2008دیسمبر 

 جلسة التخطيط االقليمية
2006 - 20 – 16 سبتمبر –عمان   

 
 
 

 
 
 

ة االقليمية األولى لتدریب المدربين شالور  
2007فبراير   

 الورشة االقليمية الثالثة لتدریب المدربين 
) نوفمبر  ( 2008خریف   

 التشبييك

ةيیتبع الورقة المرجع  
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 افریقيا
 

 

  شامل للورشة عرض   5لنشاط ا  

 دفاله

  .الورشةعمل توفير عرض شامل لمحتوى وآلية 

 الوقت

  دقيقة 45

 الوصف

 
  

 

 

 

 : ینقسم هذا النشاط الى قسمين

  بتفسير المحتوى وآلية عمل الورشة ميسریقوم ال، )أ(في الجزء 

 . تاح للمشارآين أن یطرحوا اسئلةی سوف )ب(في الجزء

 
     محتوى وآلية عمل الورشة  محتوى وآلية عمل الورشة  ) ) أأ((الجزءالجزء  دقيقة  دقيقة 2020

 
 ورقة العمل  باإلشارة الىميسر  آما ویقوم ال.الورشة الهدف والغایات ومحتوى  باستعراضميسرالیقوم 
 . إلجراء عرض شامل لفصول الورشة) 3(رقم 

 
 أیضا بشرح خطة عمل برنامج تعليم حقوق االنسان وآيفية استخدام المشارآين لها آأداة ميسرویقوم ال

 .ى منظماتهملنقل ما تعلموه من الورشة ال

 
 . باستعراض المنهجية التشارآية التي تم استخدامها خالل الورشةميسرأخيرا یقوم ال

 
 فترة األسئلة واألجوبة فترة األسئلة واألجوبة                 ) ) بب((الجزءالجزء                دقيقة  دقيقة 2525
 

 المشارآين باإلجابة على أسئلة ميسریقوم ال
                                                                                                                                                     
نهایة النشاط    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 . العملهذا النشاط عرضا شامال لجميع العناصر في الورشة بما یخص المحتوى وآليةیوفر 
بعض جوانب المحتوى تضم تحليال لقضایا حقوق االنسان في العراق ومعایير حقوق االنسان 

.بهماصة   وتوظف اآللية منهجية تشارآية بهدف اشتراك البالغين في عملية التعليم الخ.الدولية  

ملخص 
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اطار عمل الورشة) : 3(ة المرجعية رقم الورق  
 

ایةالبد-الفصل األول  
 مقدمة  •
 عرض شامل للمشروع  •

 الفصل الثاني قضایا حقوق االنسان في العراق 
 ادل للقضایا بفهم مت •
 بادل الخبرات ت •
 مبادىء حقوق االنسان  •

 

بناء ثقافة حقوق االنسان : الفصل الثالث 
  في العراق
حقوق االنسان في مناطق  •

  النزاع
) الجندرة( النوع االجتماعي  •

 وحقوق االنسان 
تحديد ماهية الثقافة ودور تعليم  •

حقوق االنسان

 الفصل الرابع 
 لمعايير الدولية لحقوق االنسان 

 المفاهيم األساسية  •
 تحليل معايير حقوق االنسان  •
تطبيق هذه المعايير على عمل  •

 ناتعليم حقوق االنس

التعليم الفاعل  : الفصل الخامس
لحقوق االنسان في العراق 

 تبادل أفضل الممارسات •
طویر تعریف وت •

استراتيجيات جدیدة لتعليم 
 حقوق االنسان 

الفصل السادس 
 الخطوات التالية 

تعليم تبادل خطط عمل  •
 حقوق االنسان 

 التشبيك  •
التخطيط للخطوات  •

التالية

خطة عمل برنامج حقوق 
 االنسان المرحلة األولى 

خطة عمل تعليم حقوق 
  المرحلة الثانية -االنسان

خطة عمل برنامج تعليم 
 حقوق االنسان المرحلة الثالثة

خطة عمل برنامج تعليم 
حقوق االنسان المرحلة 

 الرابعة 
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 الفصل الثاني 
االنسان في العراق  حقوق  

 
 
 
 
 
 

 الوقت  النشاط
 ساعة واحده                        لقضایا حقوق االنسان وبرنامج تعليم حقوق االنسان مشتركفهم   )1(النشاط 

  دقيقة45ساعتان و                                   نسان في العراق قضایا حقوق اال: تبادل الخبرات )  2 (نشاطال
    دقيقة30و ساعة                                                    لحقوق االنسان األساسيه مبادىء ال ) 3(نشاط ال

 ساعة واحده                             المرحلة األولى    –  خطة عمل برنامج تعليم حقوق االنسان )4(النشاط 
 

 
 
 
 

 لمحة عامة
 

تعليم حقوق  ویبدأ المشارآون باستكشاف فهمهم لقضایا حقوق االنسان: حقوق االنسان في العراق -في الفصل الثاني 

ته أن قيام بتحليل معمق لقضایا حقوق االنسان في العراق، باستخدام المنهج المبني على الحقوق باستطاعلاولعل . سان ناال

 .یمكن المشارآين من توضيح وإیجاد أدوارهم بوصفهم مدربي لقضایا حقوق االنسان في العراق



  العراق في حقوق االنسان الثاني  الفصل
 

 22 اآویتاس
                         ورشة العمل األولى: یز تعليم حقوق االنسان في العرق                                                                                              تعز  

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                              

 

  فهم متبادل لقضايا حقوق االنسان وتعليم حقوق االنسان  1 لنشاط   ا

 الهدف

ع المفاهيم الموجودة لدى أفراد ملكل فرد ها لمقارنة المفاهيم الشخصية لقضایا حقوق االنسان وتعليم
 المجموعة 

 الوقت

           ساعه واحده 

 الوصف

 
 

 

 

 هذا النشاط ینقسم الى أربعة أقسام 

 . حول معنى حقوق االنسان في المجموعات الصغيرةآرائك  سوف تقوم بتوضيح ،)أ(في الجزء 

 ستقوم بتبادل افكارك مع المجموعة الكبيرة ، )ب(في الجزء 

 ة لمناقشة فهمك لموضوع تعليم حقوق االنسان  ستعمل في مجموعات صغير،)ج(في الجزء 

 . نقاش المجموعة الكبيرةميسرسوف یقود ال) د(في الجزء 
 

 فهم متبادل لحقوق االنسان فهم متبادل لحقوق االنسان                 ) ) أأ((الجزء الجزء               دقيقة  دقيقة 1515
 

 وتقوم آل مجموعة بالعمل لمدة دقائق قليلة لرسم . بتقسيم المشارآين الى مجموعات صغيرةميسریقوم ال
 .لهمبالنسبه ى اللوح القالب التي تجسد مفهوم حقوق االنسان صورة عل

 
 بتحضير عرض للرسم الذي یعبر عن حقوق االنسان أمام المجموعة الكبيرة في  آما تقوم آل مجموعة

 .) ب(الجزء 
 

  ونقاش المجموعة الكبيرة  ونقاش المجموعة الكبيرة تتالتقديماالتقديما                      ) ) بب((الجزء الجزء                   دقيقة  دقيقة 1515
 

 بإدارة نقاش المجموعة الكبيرة مع ميسر ثم یقوم ال. رض للرسم الخاص بهاتقوم آل مجموعة بتقدیم ع
  -: األخذ بعين االعتبار لألسئلة التالية

 
 هل هناك أي فروقات بارزة ؟ ما هي ؟ هل هناك أي فروقات بارزة ؟ ما هي ؟   هل هناك أي مفاهيم مشترآة تتكرر بين الرسومات ؟هل هناك أي مفاهيم مشترآة تتكرر بين الرسومات ؟ •

 
ة ومس        توضحتوضحهل  هل   • ة ومحمي وق محترم ا الحق ة ومس         الصور موقفا مثاليا حيث تكون فيه ة ومحمي وق محترم ا الحق توفاة ؟ أم أن الصور  توفاة ؟ أم أن الصور   الصور موقفا مثاليا حيث تكون فيه

 تعكس المواقف الحقيقية حيث أن بعض حقوق االنسان یتم انتهاآها ؟تعكس المواقف الحقيقية حيث أن بعض حقوق االنسان یتم انتهاآها ؟
 

 تستوفى ؟تستوفى ؟ى لم  ى لمُ تت من ال من القوققوقحح •
 یتبع

 ملخص

ویساعد هذا . مدار الورشةعلى مت بوضع اساسيات العمل في مجموعة قفي الفصل السابق، 
.وق االنسان وتعليم حقوق االنسانحقمعنى التمرین على توضيح فهمك لماهية   
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 تابع: 1النشاط 

 
 الذي ینتهك حقوق االنسان ؟الذي ینتهك حقوق االنسان ؟من من  •

 
 ل تشعر أن المجموعة تشترك بمفهوم عام لحقوق االنسان ؟ل تشعر أن المجموعة تشترك بمفهوم عام لحقوق االنسان ؟هه •

 

 .     .     ليم حقوق االنسانليم حقوق االنسانفهم تعفهم تع              ) ) جج((الجزءالجزء                دقيقة  دقيقة 1515
 

قم باإلجابة على األسئلة التالية التي تتعلق ، )أ ( الجزء العمل في نفس المجموعات آما هو الحال في 
 بعملية فهم حقوق االنسان 

 
ك  • و فهم ا ه ك م و فهم ا ه ةم ةلعملي و  لعملي ا ه ة ؟ م ذه العملي ضمنه ه ذي تت ا ال سان ؟ م وق االن يم حق و   تعل ا ه ة ؟ م ذه العملي ضمنه ه ذي تت ا ال سان ؟ م وق االن يم حق  تعل

 الهدف األساسي من ورائها ؟الهدف األساسي من ورائها ؟
           

         

         

         

         

         

 

  أن عملية تعليم حقوق االنسان مهمة ؟  أن عملية تعليم حقوق االنسان مهمة ؟ تعتقدتعتقدلماذا لماذا  •
         

         

         

         

         

 
 النقاش الجماعيالنقاش الجماعي              ) ) ءء( ( الجزء الجزء               دقيقة  دقيقة 1515
 

تعليم حقوق انسان مع صة بالخا بمراجعة التعریفات ميسر ویقوم ال.قم بمشارآة افكارك مع المجموعة
 .4الورقة المرجعية رقم المشارآين الموجودة في 

 

  نهایة النشاط
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حول تعليم حقوق االنسان : 4الورقة المرجعية رقم   
 
البرنامج الدولي لتعليم في  ) 2007 – 2005( تعریف تعليم حقوق االنسان من خطة العمل للمرحلة األولى  – 1

  )اقتباس    (        2005، الجمعية العمومية، مارس 59 الجلسة االنسان،حقوق 
 

 : مقدمة
 
يا من                " "  را اساس يا من                یعتبر المؤتمر العالمي لحقوق االنسان أن تعليم حقوق االنسان والتدریب عليها وتوفر المعلومات العامة أم را اساس یعتبر المؤتمر العالمي لحقوق االنسان أن تعليم حقوق االنسان والتدریب عليها وتوفر المعلومات العامة أم

اهم ال           ز التف ات ولتعزی ين المجتمع ة ب ات راسخة ومتناغم اهم ال          أجل الترویج لها بهدف تحقيق عالق ز التف ات ولتعزی ين المجتمع ة ب ات راسخة ومتناغم سالم    أجل الترویج لها بهدف تحقيق عالق ادل والتحمل وال سالم    متب ادل والتحمل وال " ( " ( متب
   ).).  7878 الفقرة  الفقرة العمل،العمل،اعالن فينا وبرنامج اعالن فينا وبرنامج 

 
وق                     لقد  لقد محتوى وتعریف تعليم حقوق االنسان    محتوى وتعریف تعليم حقوق االنسان     يم حق د عن اجماعه حول أن موضوع تعل وق                     عبر المجتمع الدولي بشكل متزای يم حق د عن اجماعه حول أن موضوع تعل  عبر المجتمع الدولي بشكل متزای

ع مسوؤلون      ویهدف تعليم حقوق االنسان الى تطویر مفه       ویهدف تعليم حقوق االنسان الى تطویر مفه       .  .  االنسان یشكل اسهاما أساسيا لتحقيق حقوق االنسان      االنسان یشكل اسهاما أساسيا لتحقيق حقوق االنسان       ع مسوؤلون      وم أن الجمي وم أن الجمي
ع آكل                ي المجتم ا ف م تحقيقه ع آكل               مسئولية عامة من أجل تحقيق حقوق االنسان في آل تجمع ومن ث ي المجتم ا ف م تحقيقه ق ، فهي     .  .  مسئولية عامة من أجل تحقيق حقوق االنسان في آل تجمع ومن ث ذا المنطل ق ، فهي     ومن ه ذا المنطل ومن ه

ستدامة                          ة الم ساواة والتنمي رویج الم ي ت سهم ف ا ت ة آم سان والصراعات العنيف وق االن ى حق اءة ال ستدامة                         تسهم في المنع الدائم لالس ة الم ساواة والتنمي رویج الم ي ت سهم ف ا ت ة آم سان والصراعات العنيف وق االن ى حق اءة ال تسهم في المنع الدائم لالس
راد  شارآة األف ز م راد وتعزی شارآة األف ز م ات وتعزی ي عملي ات  ف ي عملي رار    صص ف ي الق صوص ف و من ا ه ي آم ام دیمقراط رار ضمن نظ رار    نع الق ي الق صوص ف و من ا ه ي آم ام دیمقراط رار ضمن نظ   7171//20042004نع الق
 . . لمفوضية حقوق االنسان لمفوضية حقوق االنسان 

 
ر من اال             ر من اال            وقد تم تضمين نصوص تعليم حقوق االنسان في آثي سان                دوات  دوات  وقد تم تضمين نصوص تعليم حقوق االنسان في آثي وق االن المي لحق ك االعالن الع ي ذل ا ف ة بم سان                الدولي وق االن المي لحق ك االعالن الع ي ذل ا ف ة بم الدولي

م  (( ادة رق م  الم ادة رق ل ،،))2626الم وق الطف ة حق ي اتفاقي ل  وف وق الطف ة حق ي اتفاقي ادة ( (  وف ادة الم ة الجتواوا) ) 2299الم ة الدولي ة الجتالتفاقي ة الدولي اثالتفاقي اثث ز العنصري ث ع أشكال التميي ز العنصري  جمي ع أشكال التميي ( (  جمي
ادة  ادة الم ن االجانب   )  ) 77الم ز العنصري والخوف م صریة والتميي المي ضد العن ؤتمر الع ل للم امج العم ا وبرن ي اعالن فين ن االجانب  وف ز العنصري والخوف م صریة والتميي المي ضد العن ؤتمر الع ل للم امج العم ا وبرن ي اعالن فين وف

ر : : ، برنامج العمل    ، برنامج العمل    9797  –  9595 الفقرة    الفقرة   ::االعالن  االعالن   (  ( 20012001 جنوب افریقيا لسنة      جنوب افریقيا لسنة       -  ربنربنوالتعصب المنعقد في دی   والتعصب المنعقد في دی    ر الفق   –  129129ة  ة  الفق
139139 (  (  

 
وق                                يم حق ان تعل دولي، ف ع ال ا المجتم ا اتفق عليه سان آم وق االن يم حق ة لتعل وق                               وطبقا لهذه األدوات التي توفر عناصر تعریفي يم حق ان تعل دولي، ف ع ال ا المجتم ا اتفق عليه سان آم وق االن يم حق ة لتعل وطبقا لهذه األدوات التي توفر عناصر تعریفي
ل                     ة ونق ادل المعرف ة من خالل تب ة دولي اء ثقاف ل                    االنسان یمكن ان یتم تعریفة على أنه تعليم وتدریب ومعلومات تهدف الى بن ة ونق ادل المعرف ة من خالل تب ة دولي اء ثقاف االنسان یمكن ان یتم تعریفة على أنه تعليم وتدریب ومعلومات تهدف الى بن

 -  ::الىالىآيات التي تهدف آيات التي تهدف المهارات وصياغة السلوالمهارات وصياغة السلو
 

 تقویة احترام حقوق االنسان والحریات األساسية تقویة احترام حقوق االنسان والحریات األساسية  ))  أأ((
   ..آرامتهاآرامتهاالتنمية الكاملة للشخصية البشریة وإدراك التنمية الكاملة للشخصية البشریة وإدراك  ))  بب((
ترویج التفاهم والتحمل والمساواة بين النوع االجتماعي والصداقة بين جميع األمم والسكان األصليين والجماعات      ترویج التفاهم والتحمل والمساواة بين النوع االجتماعي والصداقة بين جميع األمم والسكان األصليين والجماعات       ))  تت((

 ..اللغویةاللغویةووالعرقية والوطنية واالثنية والدینية العرقية والوطنية واالثنية والدینية 
 . . القانونالقانونتمكين جميع األشخاص من المشارآة الفاعلة في المجتمعات الحرة والدیمقراطية التي یحكمها تمكين جميع األشخاص من المشارآة الفاعلة في المجتمعات الحرة والدیمقراطية التي یحكمها  ))  ثث((
 ..عليهعليهخ السالم والمحافظة خ السالم والمحافظة ييترسترس ))  جج((
   ..االجتماعيةاالجتماعية األفراد والعدالة  األفراد والعدالة حولحولمحور محور تتالترویج للتنمية المستدامة التي تالترویج للتنمية المستدامة التي ت ))  حح((
 

 المصدر المصدر 
 

دة  م المتح دة األم م المتح سخة ) ) 20052005( ( األم سخة ن ة ن ة منقح لمنقح ة العم للخط ة العم ى لخط ة األول ى  للمرحل ة األول يم  )  ) 20072007  –  20052005( (  للمرحل المي لتعل امج الع يم للبرن المي لتعل امج الع للبرن
 ..موجودة على االنترنتموجودة على االنترنتحقوق االنسان، حقوق االنسان، 

http://www.ohchr.org/english/issues/education/docs/A.59.525.Rev.1.pdf. 
In Arabic: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/253/72/PDF/N0525372.pdf?OpenElement. 
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  فهم اآویتاس لعملية تعليم حقوق االنسان  فهم اآویتاس لعملية تعليم حقوق االنسان –  22
 

 ..ة للتحول االجتماعي التي تبدأ بالفرد ومن ثم تنطلق الى المجتمع بأسرهة للتحول االجتماعي التي تبدأ بالفرد ومن ثم تنطلق الى المجتمع بأسرهان تعليم حقوق االنسان هي عمليان تعليم حقوق االنسان هي عملي
 

ين، والنتيجة هي      ين، والنتيجة هي     ان هدف تعليم حقوق االنسان هو التمك اعي    ان هدف تعليم حقوق االنسان هو التمك ر االجتم اعي     احداث التغيي ر االجتم سان     . .  احداث التغيي وق االن يم حق سان     ویتضمن تعل وق االن يم حق ویتضمن تعل
 . . استكشاف مبادىء وأدوات حقوق االنسان باإلضافة الى الترویج لألفكار والتساؤالت الحاسمةاستكشاف مبادىء وأدوات حقوق االنسان باإلضافة الى الترویج لألفكار والتساؤالت الحاسمة

 
ى احداث                             رد عل درة الف سان واإلدراك لق وق االن وعي بحق رد ال دى الف ززوا ل ى احداث                            ان دور مدربي حقوق االنسان هو أن یع رد عل درة الف سان واإلدراك لق وق االن وعي بحق رد ال دى الف ززوا ل ان دور مدربي حقوق االنسان هو أن یع

ر رالتغيي راد ا .  .  التغيي ون األف ث یك ساندة بحي ة م وفروا بيئ سان أن ی وق االن دربي حق سؤولية م راد ا فم ون األف ث یك ساندة بحي ة م وفروا بيئ سان أن ی وق االن دربي حق سؤولية م ضایا ا ًاراررارححفم د الق ي تحدی ضایا  ف د الق ي تحدی  ف
   ..االنساناالنسانالمحوریة في صلب نضالهم بحقوق المحوریة في صلب نضالهم بحقوق 

 
 

ة ت ة تان ممارس ادل        ان ممارس رام المتب ادلي واالحت يم التب اس التعل ى أس اده عل م ایج د ت سان ق وق االن يم حق ادل        عل رام المتب ادلي واالحت يم التب اس التعل ى أس اده عل م ایج د ت سان ق وق االن يم حق ب األدوات . . عل ب األدوات وتلع وتلع
ددة      . . سياسياالتشارآية التي تعمل على ترویج تبادل الخبرات والمعرفة الفردیة دورا أسا          التشارآية التي تعمل على ترویج تبادل الخبرات والمعرفة الفردیة دورا أسا           ددة      ان وسائل االتصال متع العصف  العصف  ((ان وسائل االتصال متع

ات           اال أن التحدیات تكمن   اال أن التحدیات تكمن   ) ) ، االحتفاالت ، االحتفاالت لمسرحلمسرحالذهني، المناقشات، ا  الذهني، المناقشات، ا   ر الثقاف ات            في اآتشاف الوسيلة المالئمة لالتصال عب ر الثقاف  في اآتشاف الوسيلة المالئمة لالتصال عب
 . . والقيم وطرق االستقبال المختلفةوالقيم وطرق االستقبال المختلفة
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 قضايا حقوق االنسان في العراق :  الخبرات2النشاط   

 األهداف

 من القضایا عن عمل المشارآين في مجال حقوق االنسان بهدف تحليل هذه الشخصية تلتبادل الخبرا
  المفاهيم خارطةخالل 

 قتالو

  دقيقة 45 وساعتان        

  الوصف

 

 

 

 

 

 وینقسم هذا النشاط الى خمسة أقسام 

 .concept mapping " المفاهيم خارطة"  بتفسير ميسر یقوم ال،)أ(في الجزء 

 "خرائط المفاهيم " یقوم بتحدید قضایا أساسية في حقوق االنسان بهدف تحليلها باستخدام  ،)ب(في الجزء 

 ". خرائط المفاهيم "  بالعمل في مجموعات صغيرة بهدف تطویر ميسریقوم ال ،)ج(في الجزء 

 قوم بعرض الخرائط الى المجموعة ت س،)ء(في الجزء 

 . بإدارة نقاش المجموعةميسر سيقوم ال،)هـ(في الجزء 

 

 عروضعروضتقديم تقديم                       ) ) أأ((الجزء الجزء               دقائق  دقائق 1010
 

 . لمفاهيم وآيفية استخدامها آأداة لتحليل المواقف المعقدة بتقدیم عرض حول ماهية خرائط اميسریقوم ال

 
المفاهيم لقضایا حقوق االنسان تعریفا لقضية من قضایا حقوق االنسان والعالقات خارطة یتضمن 

 . الموجودة بين آافة األطراف المعنية وأفعالهم وتأثيراتهم على تلك القضية

 
 التمرین، فان  هذا  ولغایات. عقيدات قضية حقوق االنسان المفاهيم المكتملة في تحدید تارطةوتساعد خ

ة من قضایا نالمشارآين سيعملون في مجموعات صغيرة بحيث ترآز آل مجموعة على قضية واحدة معي
 .حقوق االنسان 

 
رطة المفاهيم عن طریق استخدام قضية من قضایا حقوق االنسان وهي ا خ5الورقة الرجعية رقم وتوضح 

 . العنف المنزلي

 یتبع

سان               وق االن يم حق سان وتعل وق االن اهيم حق سان              في النشاط السابق، قمنا بتبادل مف وق االن يم حق سان وتعل وق االن اهيم حق ا هو وضع     ..في النشاط السابق، قمنا بتبادل مف ا هو وضع      ولكن م  ولكن م
اك ؟    ع الوضع هن ل م سان أن يتعام وق االن يم حق ن لتعل راق ؟ وآيف يمك ي الع سان ف وق االن اك ؟   حق ع الوضع هن ل م سان أن يتعام وق االن يم حق ن لتعل راق ؟ وآيف يمك ي الع سان ف وق االن حق

فكرة التمرين هذا فكرةيستخدم التمرين هذا االجابخارطةخارطةيستخدم بهدف االجابالمفاهيم بهدف االسئلةالمفاهيم هذه على االسئلةة هذه على ة

 ملخص 
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 تابع: 2النشاط 

 

  قضايا حقوق االنسان  قضايا حقوق االنسان حولحولعصف ذهني عصف ذهني               ) ) بب((الجزء الجزء             دقائق  دقائق 1010
 

 بإدارة جلسة للعصف الذهني حول تحدید أربع أو خمس قضایا لحقوق االنسان التي ستعمل ميسریقوم ال
 . رطة المفاهيماالمجموعات على تحليلها باستخدام خ

 
  المفاهيم  المفاهيم خارطةخارطة                                ))جج((لجزء لجزء اا               دقيقة  دقيقة 2525ساعة وساعة و

 

 بتقسيم المشارآين الى اربع او خمس مجموعات صغيرة بناءا على قضایا حقوق االنسان التي ميسریقوم ال
وستكون .    وتقوم آل مجموعة بتصميم خارطة المفاهيم المخصصه لها،)ب(الجزء تم تعریفها في 

 : رطة المفاهيماالرشادات التالية عونا لك في تصميم خا

 
 .. خالقا في آيفية تقدیم خارطة المفاهيم، یجب أال تكون محددا بورقة اللوح القآلب خالقا في آيفية تقدیم خارطة المفاهيم، یجب أال تكون محددا بورقة اللوح القآلبننآآ ..11
سان في        ..22 وق االن د قضية حق سان في       قم بتحدی وق االن د قضية حق ربط القضية       قم بتحدی م ب م ق ربط القضية        وسط الخارطة ث م ب م ق ة    وسط الخارطة ث ة   األطراف المعني بوصفهم  بوصفهم  األطراف المعني

 ..عناصر منفصلة عن الخارطةعناصر منفصلة عن الخارطة
م وضح          المتعلقة بهذه   المتعلقة بهذه  تجربتك الشخصية تجربتك الشخصية خذ الوقت الكافي لمناقشة     خذ الوقت الكافي لمناقشة      ..33 م وضح          القضية المتصلة بحقوق االنسان، ث  القضية المتصلة بحقوق االنسان، ث

د    ي تحدی ساعد ف رات أن ت ذه الخب ن له ي یمك ة الت د   الكيفي ي تحدی ساعد ف رات أن ت ذه الخب ن له ي یمك ة الت يين الكيفي ين األساس ين الالعب ات ب يين العالق ين األساس ين الالعب ات ب   العالق
stakeholdersیضا في تحدید أفعالهمیضا في تحدید أفعالهم وأ وأ.. 

 ..قم بتحدید أقصى حد من العناصر الممكنة ومن ثم قم بتدریب هذه العناصر باستخدام الخارطةقم بتحدید أقصى حد من العناصر الممكنة ومن ثم قم بتدریب هذه العناصر باستخدام الخارطة ..44
 ).).ءء((لى المجموعة في الجزء لى المجموعة في الجزء قم بعرض خارطتك عقم بعرض خارطتك ع ..55

 
   قديم عروض المجموعات قديم عروض المجموعات تت                          ) ) د د ((الجزء الجزء                       دقيقة  دقيقة 3030

 

خمس ( تقوم المجموعة الكبيرة باالنعقاد مجددا ومن ثم تقوم آل مجموعة بتقدیم تقریر حول نتائج نقاشها 
 ) دقائق لكل مجموعة 

 
 اش المجموعة اش المجموعة  نق نق                          ))هـهـ((الجزء الجزء                   دقيقة  دقيقة 3030

  

 .  بتجميع العناصر المشترآة من جميع خرائط المفاهيمميسریقوم ال

 
 : اسئلة یجب أن تؤخذ بعين االعتبار

 ..آيف تكون القضایا متداخلةآيف تكون القضایا متداخلة •
  دائمة ؟ دائمة ؟م م  ناشئة أ ناشئة أممأأ" " جدیدةجدیدة""هل قضایا حقوق االنسان هذه هل قضایا حقوق االنسان هذه  •
سان               • وق االن ضایا حق د فهمك لق سهم في تحدی رین أن ی ذا التم سان              آيف یمكن له وق االن ضایا حق د فهمك لق سهم في تحدی رین أن ی ذا التم آيف یمكن له

 ؟؟))11((النشاط رقم النشاط رقم بدءا من بدءا من 
ة في خرائط                      • سان المبين وق االن ه في حق ر فاعلي ال األآث ة في خرائط                     ما هي بعض األفع سان المبين وق االن ه في حق ر فاعلي ال األآث ما هي بعض األفع

ا هي تلك                      م، فم ان الجواب نع ا هي تلك                     المفاهيم؟ هل لدیهم عناصر مشترآة ؟ اذا آ م، فم ان الجواب نع المفاهيم؟ هل لدیهم عناصر مشترآة ؟ اذا آ
 ..المشترآةالمشترآةالعناصر العناصر 

                                                                                                                                                                  
 نهایة النشاط
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  العنف المنزلي –نموذج خارطة المفاهيم  : 5الورقة المرجعية رقم 
 

 

 

 العنف
 المنزلي

قضايا حقوق 
 االنسان

 العبون
 آخرون

 الالعب األساسي

األثر، الفعل 
او المصدر

أشكال مختلفه 
 من العنف

يجسد  

 فسيهنه ءاسا/ لفظي

 مالي

 األطفال

 ضعف جسدي

الشتم واالحباط، االنعزال 
 عن األسره واألصدقاء

السيطره على الموارد، منع 
 المرأه من العمل

 التأثير

 التأثير

 التأثير

 من الزوجات، األبناء
 اإلناث

 األقارب اإلناث

 التأثير

 دعم

ضباط 
 الشرطه

النوع االجتماعي 
 النمطي، مجتمع ابوي

المجتمع المدني 
يتحزب على 
األزواج  الحكومات

 واألقارب
 ينتهك

 يتحزب

 توعية

 تدريب

الدوليه المعايير  التشريعات الدستور
نسانلحقوق اال

تطبيق السياسات 
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  حقوق االنسانألساسيه لالمبادىء ا  3النشاط   

  الهدف

 .طبيقاتها على مختلف قضایا حقوق االنسان تفسير المبادىء األساسية لحقوق االنسان وت

 الوقت

 ساعة ونصف 

 الوصف

 
 

 

 

 

 وینقسم هذا النشاط الى أربعة أجزاء 

 
 . بتفسير المبادىء األساسية لحقوق االنسانميسر یقوم ال)أ(في الجزء 

 .نلحقوق االنسا) أو مجموعة مبادىء( ستعمل في مجموعات صغيرة الختبار مبدأ واحد )ب(في الجزء 

 . بتبادل النتائج الخاصة بمجموعتك مع المجموعة الكبيرةقوم  ست،)ج(في الجزء 

 . بإدارة مجموعة نقاشميسر سيقوم ال)ء(في الجزء 

 

 مبادىء حقوق االنسان من الناحية النظرية مبادىء حقوق االنسان من الناحية النظرية                           ) ) أأ((الجزء الجزء             دقائق  دقائق 1010
 

 بالربط ميسر، ثم یقوم ال)6(قة المرجعية رقم الور بتفسير مبادىء حقوق االنسان المدرجة في ميسریقوم ال
 .بين هذه المبادىء والكيفية المبينه بها هذه المبادىء في االعالن العالمي لحقوق االنسان

 
 بتقسيم المشارآين الى ستة مجموعات آما هو مبين أدناه بحيث تقوم آل جماعة على اختبار ميسریقوم ال

 . مبدأ واحد أو مجموعة من المبادىء

 
 العالمية والرسوخ العالمية والرسوخ : : المجموعة األولىالمجموعة األولى ..11
 جزيءجزيءعدم التعدم الت: : المجموعة الثانيةالمجموعة الثانية ..22
 االعتماد المتبادل االعتماد المتبادل : : المجموعة الثالثةالمجموعة الثالثة ..33
 المساواة وعدم التمييز المساواة وعدم التمييز : : المجموعة الرابعةالمجموعة الرابعة ..44
 المشارآة والتضمين المشارآة والتضمين : : المجموعة الخامسةالمجموعة الخامسة ..55
   ..القانونالقانون المساءلة وحكم  المساءلة وحكم ::السادسةالسادسةالمجموعة المجموعة  ..66
 
 

 یتبع

 ملخص

وفي اطار البحث عن وضع .  في النشاط  السابق، قمت بتحليل وضع حقوق االنسان في العراق
لحقوق االنسان بحيث تكون جميع الحقوق محترمة ومحمية ومستوفاة، فان الفهم " مثالي"

.وتحدید شكله" المثالي" االنسان سيسهم في تحدید هذا الوضع للمبادىء األساسية لحقوق   
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 تابع: 3النشاط 

 
 تطبيق مبادىء حقوق االنسانتطبيق مبادىء حقوق االنسان                                ) ) بب((الجزء الجزء                قةقة دقي دقي3030

 
قم بالتحضير ).  1(ورقة العمل رقم هذه المبادىء ثم أجب على األسئلة في حول قم بالنقاش مع مجموعتك 

 ) ج(الجزء لتقدیم النقاط الرئيسية في نقاشك أمام المجموعة الكاملة في 

 
 جموعة جموعة مل الممل المععتقاريرحول تقاريرحول         دقيقة  دقيقة 5050

 

خمس دقائق لكل ( تنعقد المجموعة الكبيرة ثم تقوم آل مجموعة بتقدیم تقریرها حول نتائج النقاشات 
 على تعقيببال" المرجعي "  بتجميع العناصر المشترآة ثم یقوم الشخص الخبير ميسرویقوم ال).  مجموعة
   العروض تقدیمات

 
  : االسئلة التي یجب أن تؤخذ بعين االعتبار

 
 . . هناك فهم مشترك للمبادىء بين المجموعاتهناك فهم مشترك للمبادىء بين المجموعاتهل هل  •
سان؟ اذا أأهل تهل ت • وق االن يم حق ك في تعل ام بعمل ادىء خالل القي ذه المب ع ه ار جمي ين االعتب ذ بع سان؟ اذا خ وق االن يم حق ك في تعل ام بعمل ادىء خالل القي ذه المب ع ه ار جمي ين االعتب ذ بع خ

 ذلك؟ذلك؟القيام القيام آانت االجابة بال ، آيف آان بامكانك آانت االجابة بال ، آيف آان بامكانك 
ذین                  • ستهدفة ال اهير الم ين بعض الجم رأي ب اك أي خالف في ال ذین                 هل هن ستهدفة ال اهير الم ين بعض الجم رأي ب اك أي خالف في ال ق     تتهل هن ا یتعل م فيم ق     تعامل معه ا یتعل م فيم تعامل معه

ادىء بفهبفه ذه المب م له ادىء مه ذه المب م له خاص     ؟ ؟ مه سان ألش وق االن يم حق ا بتعل وم أحيان ل تق ال، ه بيل المث ى س خاص     عل سان ألش وق االن يم حق ا بتعل وم أحيان ل تق ال، ه بيل المث ى س عل
وع من          ذا الن ل ه سان أن یتعامل مع مث وع من         یعارضون قضية العالمية ؟ آيف یمكن لتعليم حقوق االن ذا الن ل ه سان أن یتعامل مع مث یعارضون قضية العالمية ؟ آيف یمكن لتعليم حقوق االن

 الخالف في الرأي ؟الخالف في الرأي ؟
ا ه                     ̀`آيف یمكن آيف یمكن  • ا؟ م ئة اجتماعي دات الناش يم والمعتق اقض الق ين تن ادىء أن تب ذه المب ا ه                      له ا؟ م ئة اجتماعي دات الناش يم والمعتق اقض الق ين تن ادىء أن تب ذه المب يم     له يم    و دور تعل و دور تعل

 حقوق االنسان في تغيير أو تعدیل القيم والمعتقدات الموجودة ؟حقوق االنسان في تغيير أو تعدیل القيم والمعتقدات الموجودة ؟
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  
  نهایة النشاط
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مبادىء حقوق االنسان): 6(الورقة المرجعية رقم    
 

 
 اساسية تدعم جهودهم للعيش في سالم ان حقوق االنسان هي استحقاقات لجميع األفراد بحيث یكون للجميع ظروف

: ان مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق االنسان ینص على أن.  وآرامة وان یحظوا بتطویر امكانياتهم البشریة
أو الجماعات من / حقوق االنسان یمكن تعریفها على أنها ضمانات عالمية تخص جميع البشر، وإنها تحمي األفراد و "

".مال یؤثر على الكرامة األصيلة لإلنسان افعال أو اه  
 

وتصبح حقوق االنسان فاعله عندما یتم تصنيفها آاتفاقيات ومواثيق ومعاهدات أو عندما یتم االعتراف بها آقانون دولي 
. عرفي  

 
أنه األساس ، على 1948 الذي تم تبينه في الجلسة العمومية لألمم المتحدة عام ،ویعتبر االعالن العالمي لحقوق االنسان

. للدفاع عن حقوق االنسان الدولية الحدیثة والترویج لها  
 

صلة في وقد تم بناء االعالن العالمي لحقوق االنسان على الفكرة المنطقية القائلة أن حقوق االنسان تعتمد على الكرامة المتأ
. عنها هي أمور ال یمكن انكارهاان ق الحریة والمساواة اللذان ینبثقي ان هذه الكرامة المتأصلة وآذلك ح.آل شخص  

 
 المبادىء األساسية لحقوق االنسان

  
  . ان حقوق االنسان عالمية، وهذه الحقوق هي استحقاقات لجميع الناس في أي مكان في العالم:  العالمية– 1

 الحكومات وتشير العالمية الى أخالقيات وقيم معينة مشترآة في جميع مناطق العالم والتي یجب أن تدعمها آافة
. من جميع الناس اال أن عالمية الحقوق ال تعني انها ال یمكن أن تتغير أو انها یتم تطبيقها بنفس الممارسات .  والمجتمعات

ان جميع البشر قد ولدوا ": ناالعالن العالمي لحقوق االنسافي آلمات اعادة األولى من ان عالمية حقوق االنسان متضمنة 
".لكرامة والحقوق أحرارا ومتساویين في ا  

 
    ان حقوق االنسان راسخة، وهذا یعني ان الحقوق هي ملك لكل فرد وال یمكن أن یتم انتزاعها منه سوءا : الرسوخ– 2
. م التنازل عنها قصرا أو طوعا  ت  

 
 سوءا آانت ها، وهذه اشارة الى األهمية المتساویة لحقوق االنسانأتان حقوق االنسان ال یمكن تجز:  عدم التجزيء– 3

.  أن جميع حقوق االنسان ذات منزلة متكافئة وال یمكن ترتيبها هرميا.  مدنية أو سياسية أو اقتصادیة أو اجتماعية أو ثقافية
وقد تم .  اثانویاعتبره آما وال یمكن أن یتم انتزاع حق من حقوق الفرد ألن شخصا ما قد قرر أن ذلك الحق أقل أهمية أو 

 .فينا التجزيء في اعالن التأآيد على حق عدم
 

تكميلي لقانون حقوق االنسان بحيث أن الطار الالى ایشير ان حقوق االنسان متبادلة، وهذا األمر :  االعتماد المتبادل– 4
وعلى سبيل المثال، فان استيفاء .  استيفاء حق من حقوق االنسان یعتمد اعتمادا آامال أو جزئيا على استيفاء باقي الحقوق

وبالمثل، فان ضياع حق .  ة قد یعتمد على استيفاء حق التنمية أو حق التعليم أو حق الوصول الى المعلوماتحق الصح
. من الحقوق یسلب جزءا من باقي الحقوق  

 
. ان مبدأ المساواة یشير الى الفكرة القائلة أن جميع البشر لهم الحق في نفس الحقوق بدون تمييز: المساواة– 5   
 

اة ال تعني بالضرورة أن یتم التعامل مع البشر جميعا بالمثل، بل تعني اتخاذ جميع االجراءات الضروریة ان فكرة المساو
. من أجل الترویج الى مجتمع أآثر عدال  

 
اذ أن مبدأ عدم التمييز یشتمل على فكرة أن الناس یجب أال .  ان مبدأ عدم التمييز متمم لمفهوم المساواة:  عدم التمييز– 6

ان التمييز المبنى على اساس العرق أو اللون أو االثنية .   للمعاملة المختلفة على اساس معایير عشوائية أو جائرةیتعرضوا
 اآلراء السياسية أو األصل االجتماعي الدین أو أو النوع االجتماعي أو العمر أو اللغة أو االعاقة أو التوجهات الجنسية أو

المعایير الدولية لحقوق االنسان هو تمييز ینتهك حقوق في و أي وضع آخر مبين أو الجغرافي أو الملكية أو المولد أ
. االنسان  
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. ان مفاهيم المشارآة والتضمين والمساءلة وحكم القانون هي نماذج اساسية عند مناقشة موضوع حقوق االنسان  

 
نع القرار ص المتصلة بعمليات ان آل شخص له الحق أن یشارك في الوصول الى المعلومات:  المشارآة والتضمين– 7

على الحقوق تتطلب مشارآة عالية من نية ب ان المنهجيات الم.همورفاهة األشخاص والتي من شأنها أن تؤثر على حيا
.التجمعات والمجتمع المدني واألقليات والنساء والشباب والمواطنين األصليين والجماعات األخرى المحددة  

 
ولذا، فان عليهم .  الواجبات مسئولون عن مراقبة حقوق االنسانالمكلفون بان الدول أو :  المساءلة وحكم القانون– 8

وإذا ما اخفقوا بالقيام بهذا .  االلتزام بالقواعد والمعایير القانونية المنصوص عليها في األدوات الدولية لحقوق االنسان
اوى قضائية من أجل الحصول على تعویض مناسب لحقوق المسلوبة یحق لهم اجراء دعا فان اصحاب ، ط بهموالدور المن

ویلعب األفراد ووسائل .  أمام محكمة مختصة أو جهة قضائية أخرى طبقا للقواعد واإلجراءات التي ینص عليها القانون
. االعالم والمجتمع المدني والمجتمع الدولي أدوارا هامة في مسائلة الحكومات حول التزاماتها بالتمسك بحقوق االنسان  
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مبادىء حقوق االنسان ) : 1(رقم عمل ورقة   
 

 ____________________مبادىء مجموعتك 
 

 
 اسئلة مالحظات

 
 
 
 
 
 

هل توافق على تعریفات هذه المبادىء؟ هل هناك شى ما 
.ترغب في تغييره؟ أو اضافته الى هذه المبادىء

 
 
 

 الى قضایا حقوق االنسان التي تم تحليلها باإلشارةقم 
آيف یمكنك .   خارطة المفاهيم في النشاط السابقبواسطة

تطبيق المبادىء المذآورة أعاله على جميع قضایا حقوق 
االنسان آونك عامل في حقوق االنسان؟ 

على سبيل المثال، اذا آنت جزءا من منظمة غير حكومية 
تعمل على قضية الفساد في الحكومة، آيف بامكانك أن 

ن سيتم تطبيق هذا المبدأ؟تضمن مبدأ المساءلة ، وعلى م
عمل في منظمة غير حكومية تقوم ت اذا آنت –مثال آخر 

بحمایة حقوق الطفل، آيف بامكانك أن تضمن مشارآة 
األطفال في عملك ؟
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   تعليم حقوق االنسان    المرحلة األولى من خطة عمل4النشاط   

  األهداف

 نسان الآمال المرحلة األولى من خطة عمل تعليم حقوق اال

  الوقت

  واحدة ساعه

  الوصف

 المرحلة األولى من خطة عمل برنامج تعليم حقوق االنسان إلنهاءن بأخذ الوقت الكافي ویقوم المشارآ
 الى تحدید نقاط القوة والضعف داخل باإلضافة لخطتهم ترآيزالذي سوف یساعدهم في تحدید نقطة 

 . منظمتهم فيما یتعلق بموضوع حقوق االنسان 

تعليم ك ل عملةمحتملة لخطالترآيز البتحدید نقطة  "وجهه التحدید  : األولىالمرحلة "باإلشارة الى قم 
 .حقوق االنسان 

                                                                                                                                                                  

  نهایة النشاط                                                 
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 الفصل الثالث 
  بناء ثقافة حقوق اإلنسان في العراق

 
 
 
 
 
 

 الوقت  النشاط
  دقيقة15ساعتان و      النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان 1النشاط 
   دقيقة15ساعتان و     حقوق اإلنسان في مناطق النزاع 2النشاط 
 ساعتان     بناء ثقافة حقوق اإلنسان في العراق 3النشاط 

 
 
 

 لمحة عامة
 

 یبدأ المشارآون بدراسة النوع االجتماعي وهو مكو ن مرآزي في بناء ثقافة حقوق اإلنسان في العراق -3 فصلالفي 
بها تتصف وليس من الممكن الحصول على هذه الثقافة إال باالنتباه إلى التعقيدات التي ت.  إنشاء ثقافة لحقوق اإلنسان

 فصل الانظر هذیو.  فصل الاعراق اليوم، والتي تعتبر من النقاط التي ترآز عليها نشاطات هذالمختلف النزاعات في 
أیضا إلى ما یمكن أن تكون هذه الثقافة الخاصة بحقوق اإلنسان عليه وآيف یمكن لتعليم حقوق اإلنسان أن یمثل دورا في 

ع االجتماعي والنزاع المشارآين في دراسة أهمية  في مجال النو"الخبراء"  المرجعيين ویساعد األشخاص.  هذه الثقافة
 . هذه العناصر في تطویر وتنفيذ تعليم فعال لحقوق اإلنسان
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 النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان: 1النشاط   

 األهداف

 تحدید مفاهيم النوع االجتماعي الرئيسية •

 .نسانتعليم حقوق اإل النوع االجتماعي على عمل فهومدراسة آيفية تطبيق م •

 الوقت

  دقيقة15ساعتان و

 الوصف

 

 

 

 

 

 

 .ینقسم هذا النشاط إلى أربعة  أجزاء

 . سيقوم الشخص الخبير بعرض المفاهيم األساسية في النوع االجتماعيالجزء أفي 

 سوف تعمل في مجموعات صغيرة لدراسة آيفية التعامل مع النوع االجتماعي في مختلف الجزء بفي 
 .ورة برنامج تعليم حقوق اإلنسانالمراحل من مراحل د

  سوف تعرض نتائج نقاش مجموعتك الصغيرة على  المجموعة الكبيرةالجزء جفي 

 .الشخص الخبير على عروض المجموعاتیعقب  سوف الجزء دفي 

 

  العرضالعرض الجزء أالجزء أ ساعة واحدةساعة واحدة
 

 ، األردنالمعهد الدولي لتضامن النساء : أسمى خضر: الشخص الخبير

  ) دقيقة40(بير نقاش المجموعة الكبيرة حول المفاهيم األساسية للنوع االجتماعي یقود الشخص الخ

 : بمعالجة النقاط األساسية التالية" الخبير"المرجعي یقوم شخص 

 االختالف بين الجنس والنوع االجتماعي •

 أدوار النوع االجتماعي في مختلف المجتمعات •

 ماعي في المجتمعاتالعوامل المؤثرة والمغيرة ألدوار النوع االجت •

 فهم المساواة في النوع االجتماعي •

 یتبع

 الملخص  

 آنت قد درست حالة حقوق اإلنسان في العراق وبدأت تعطي انطباعاتك حول دور فصل السابقفي ال
 السابق فصلوآان آخر نشاط في ال.  تعليم حقوق اإلنسان الذي یمكن أن یمثله في تحسين ذلك الوضع

.   حقوق اإلنسان وآيف یمكن للقيم والمعتقدات الشخصية أن تؤثر على معاني هذه المبادئعلى مبادئ
آما أن الفهم الشخصي للنوع االجتماعي وأدوار النوع االجتماعي تعتبر أساسية في صياغة بعض هذه 

إلنسان  هذا النشاط  بدرجة أآبر فكرة أن النوع االجتماعي هو جزء ال یتجزأ من حقوق ایتناول. القيم
.وتعليم حقوق اإلنسان
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 تابع: 1النشاط 

 
 .تعليم حقوق اإلنسان النوع االجتماعي في فهومتطبيق م •

  لمزید من المعلومات عن مفاهيم النوع االجتماعي7الورقة المرجعية راجع 
 ) دقيقة20(یتبع تقدیم العرض فترة لطرح األسئلة واإلجابة عليها 

 

اعي           -عمل المجوعات الصغيرة  عمل المجوعات الصغيرة   الجزء بالجزء ب  دقيقة دقيقة3030 وع االجتم اة الن ي دورة حي سان ف وق اإلن يم حق اعي            تعل وع االجتم اة الن ي دورة حي سان ف وق اإلن يم حق  تعل
  

ویقوم المشارآون آل وفقا لخبرته بتحدید العناصر .   بتقسيم المشارآين في مجموعات صغيرةميسریقوم ال
تعليم رة حياة مشروع  النوع االجتماعي من خالل المراحل األربع في دوفهوماألساسية الالزمة إلدخال م

 :وهذه المراحل هي.  حقوق اإلنسان

 التخطيط .1

 التنمية .2

 التنفيذ .3

 التقييم والمتابعة .4

قم بتحضير نتائج النقاشات لعرضها .   إلرشادك في النقاشات2ورقة العمل استخدم إطار العمل المقدم في 
 .الجزء جعلى المجموعة الكبيرة في 

 

 تتجموعاجموعاتقرير عن عمل المتقرير عن عمل الم الجزء جالجزء ج  دقيقة دقيقة2020
 

وتقوم آل مجموعة بعرض التقریر الخاص بها حول النتائج التي توصلت إليها .   المجموعة الكبيرةتنعقد
 ) دقائق لكل مجموعة5(في نقاشاتها 

 

 الشخص الخبيرالشخص الخبيرتعقيب تعقيب  الجزء دالجزء د  دقيقة دقيقة2525
 

 افيةعلى نتائج العروض المقدمة من المجموعات ویقدم أي معلومات إضتعقيب یقوم الشخص الخبير بال

 

  نهایة النشاط
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  مفاهيم اساسية-النوع االجتماعي: 7الورقة المرجعية 
لوصف مجموعة من الخصائص والسلوآيات التي یتوقع المجتمع أن " النوع االجتماعي"لح طیستخدم المص •

 أن وتنبثق هذه التوقعات من فكرة.  الفرد شخصية تتأسس  لهذه التوقعات اووفق.  یتميز بها الرجال والنساء
للرجال في حين أن " طبيعية"بعض الخصائص والسلوآيات والميزات واالحتياجات واألدوار إنما هي 

 .للنساء" طبيعية"خصائص معنية أخرى وأدوار هي 

 فالبنات واألوالد یعرفون منذ الوالدة آيف یرتدون الثياب ویلبسون -النوع االجتماعي ليس خاصية بيولوجية •
فيتم تأسيسها من " نوع اجتماعي"أما األنوثة والذآورة المقولبة في .  ون ویتفاعلونویتحدثون ویتصرفون ویفكر

وهذه األدوار االجتماعية .   التي تعد هم للقيام بأدوار اجتماعية یتوقع منهم عملهااالندماج المجتمعيخالل عملية 
ویمكنها أن تتغير .  في التاریخوالتوقعات تختلف من ثقافة إلى أخرى آما تختلف من فترة زمنية ما إلى أخرى 

 .بل أنها تتغير بالفعل

 أي أنها تعكس وتخل د نظاما الطبقات الدینيةأشبه ما تكون بعالقات بعض عالقات النوع االجتماعي عالقات  •
وینعكس خضوع النساء إلى هذا الحكم في .   محكومات من قبل الرجال الهرم و أدنى تكون فيه النساءهرميا 

واة وفي وجود االختالفات بين النساء والرجال ضمن العائلة والمجتمع باإلضافة إلى الفروق في غياب المسا
 .آافة التفاعالت االجتماعية واالقتصادیة والثقافية والسياسية والعالقات ما بين األشخاص

افية التي تروج لفكرة وتستمر البنى االجتماعية الطبقية ومؤسساتها في البقاء ویعززها أنظمة القيم والقواعد الثق •
 .ولكل ثقافة مثالها الخاص في العادات والتقاليد التي تعكس انخفاض قيمة المرأة لدیها.  نية المرأةود

 بإقناعها أنها فعال دون الرجل مرتبة ومكانة -یجرد نظام النوع االجتماعي الطبقي المرأة من القوة بطرق شتى •
 وآذلك السلوآيات وبحرمانها من التحكم اجتماعيا" المالئمة"لنمطية  بعض األدوار اعلىوبمطالبتها بأن تنصاع 

بجسدها وحياتها وعملها وبتحدید قدرتها على الوصول إلى المصادر وبتقييد فرصها للمشارآة في القرارات 
 .التي تؤثر على حياتها

المرأة وتهميشها عن وغالبا ما تعمل هذه األشكال المختلفة على تعزیز بعضها بعضا وقد نتج عنها اقصاء  •
 المرأة ظرفوأصبحت تبعية المرأة معكوسة على آل من .  العمليات االجتماعية واالقتصادیة والسياسية

 أو وضعهاباإلضافة إلى ) مثل درجات العنایة الصحية والدخل والتعليم التي تتلقاها(االجتماعي واالقتصادي 
 .درجة استقالليتها وتحكمها في حياتها الخاصة 

 بل أن ذلك یتطلب - التغيرات في ظروف المرأة احداثلمساواة في النوع االجتماعي بمجردا  تحقيق  یمكنال •
وال یمكن تحفيز .  ى واألنظمة المتجذرة في خضوع المرأة وفي عدم المساواة في النوع االجتماعينبلتحویال ل

 . نشطةعناصر تغييرهن أن یكن  بل یجب على النساء أنفس.  هذا التحویل عن طریق المداخالت الخارجية

 وهي عملية تقود إلى مشارآة أآبر في تمكين المرأةتطلب توبالتالي فإن المساواة في النوع االجتماعي   •
 .العمليات االجتماعية والسياسية وزیادة نفوذ المرأة في صنع القرارات وفي العمل الواعي للتحویل االجتماعي

 بل انها تحيط بأدوار المرأة المتعددة واهتماماتها وتعالج عملية -ت اقطاعالليست مرتبطة ب عملية التمكين ان •
وبالتالي .  التمكين العالقات البينية بين النساء لتقود إلى حصول النساء على قدر أآبر من السيطرة على حياتهن

 .فإن التمكين متعدد في أبعاده

o  ألسباب عمليات تثبيط التمكينحقيقي  بناء فهم 
o   احترام الذات وتغيير الصورة الذاتية للمرأةتعزیز. 
o زیادة القدرة على الوصول إلى المصادر الطبيعية والمالية والفكریة 
o  االجتماعية والتدخل في العمليات لفهم لاآتساب الثقة والمعلومات والمعارف والمهارات الالزمة 

 .واالقتصادیة والسياسية
o یادة القدرة على السيطرة على هذه العمليات ضمن العائلة زیادة المشارآة في عمليات صنع القرار وز

 .والمجتمع المحلي وخارجهما
o التوجه نحو أدوار وفضاءات جدیدة التي آانت تعتبر على أنها محصورة للرجال فقط. 
o  العودة معا إلى السؤال والتحدي والتغيير الخاص بالمعتقدات والممارسات واألعراف والبنى

 .لة والظالمة والتي تسعى إلى تأبيد عدم التكافؤ في النوع االجتماعيوالمؤسسات غير العاد
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تتحدى عملية تمكين المرأة االفتراضات األساسية التي تحكم المؤسسات واألنظمة والقيم االجتماعية التي عفى  •
لية، فمن األیسر   وبالتالي فإنه من المحتوم على عملية التمكين أن تلقى مقاومة من بنى النفوذ الحا.عنها الزمن

 .المضي قدما في عملية التمكين رغم أنف المقاومةالنساء فرادا   النساء بدال من تجمعاتعلى 

 دتطویر الجهود في األربعين سنة الماضية لم تعالج بشكل عام مشكلة خضوع المرأة من جذورها وبالتالي فقان  •
ومعظم المقاربات العامة .  جتماعي بطریقة مؤثرة النوع االفيأخفقت هذه الجهود في التأثير على عدم التكافؤ 

لتطویر المرأة لم تكن مبنية على تحليالت للحقيقة العامة لحياة المرأة بل رآزت أآثر على دور المرأة آأم أو 
" دعها تشارك"لقد اعت ب ر تطور المرأة قضية .   بيت بدال من الترآيز على المرأة على أنها عامل اقتصادية آرب
 .تكن تشارك فيها في تحدید الشروط التي آان اآلخرون هم من یملوها عليهامشاریع التي لم في ال

وفيما آانت .  انتقل الترآيز في مرحلة الحقة على استهداف المرأة من خالل مشاریع تشترك فيها النساء فقط •
ة معزولة وغير ممولة جيدا العدید من تلك المشاریع إبداعية ومحفزة إال أن معظمها آان عبارة عن بوادر صغير

وفي الحاالت التي تم فيها إدخال مكونات نسائية أآبر فنادرا ما آانت أهداف وأولویات .  فلم تحقق األثر الكبير
 .هذه المشاریع متأثرة باحتياجات المرأة ومخاوفها

عدم اندماجهن في التنمية أو ء من المقبول به اآلن أن عدم التكافؤ في النوع االجتماعي ليس نتيجة عن دمج النسا •
بل أن السبب المتجذر للمشكلة یكمن في البنى والمؤسسات .  وال نتيجة لغياب المهارات والمصداقية والمصادر

دخول " إضافة"والقضية ليست مجرد قضية .  خضوع المرأةترسخ والقيم والمعتقدات االجتماعية التي تخلق و
 تكمن في جعل المرأة تغير من شكل هذه العمليات بحيث تخلق فضاء  المرأة إلى مختلف العمليات، إنما القضية

 .لمشارآة المرأة ليس في تنفيذ األجندة التنمویة فحسب بل ایضا في وضع هذه األجندة أصال

قادت األزمة العالمية في التسریع في زیادة االنحطاط البيئي والفقر في تسعينيات القرن الماضي إلى نمو قبول  •
 الخاص بتطویر تحرآات الناس والمنظمات غير  الموجهة إلى اإلیدیولوجية وإطار العمل المفاهيمياالنتقادات

واآلن هنالك اعتراف بأن النماذج السائدة للنمو االقتصادي المبني على .  الحكومية في آل من الجنوب والشمال
وقد .  لمصادر الطبيعية والبشریةالصناعة والذي یقوده التصدیر قد نتج عنها استغالل على مستوى عال  من ا

.  اإلعانات الخفية التي تدعم آافة المجتمعات"وتم تشبيه عمل النساء والبيئة بأنها .  آانت النساء األآثر تأثرا
 "وآالهما مستخف بقيمتهما أو یعتبران أحرارا آاآلخرین في المساهمة لالستفادة منها

شریحة أآبر من الفطيرة " مما یعطيهن -ء في مقاربات تنمویة قائمة النسادمجلذلك هنالك حاجة إلى االنتقال من  •
وهذا یتطلب إعادة تشكيل التنمية لعكس الرؤى .  التنمية المتكافئة والمستدامة إلطار عام من -"المسمومة

 .والمصالح واالحتياجات الخاصة باللواتي أصبحن محجوبات وال نفوذ لهن بسبب العمليات الرئيسية

ویمكن لوجهات نظر وخبرات النساء الفقيرات أن تكون مصدرا .  ء والفقراء معا أغلبية سكان العالمتشكل النسا •
ولذلك فإن تعميم النوع االجتماعي هو استراتيجية خاصة .  أساسيا لتحویل الطریقة التي نفهم فيها التنمية

 .بمعالجة ومراجعة األزمة العالمية الحالية للتنمية
 :المصدر

Source: UNDP. (2004). Moving from Policy Moving from Policy to Practice: A Gender Mainstreaming 
Strategy for UNDP India. Available online: http://www.undp.org.in/REPORT/Gstrat/Default.htm. 

 تابع-الورقة المرجعية
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 النوع االجتماعي في دورة مشروع تعليم حقوق اإلنسان: 2عمل ورقة 
لكل مرحلة من هذه .  التقييم والمتابعة)4التنفيذ و) 3التنمية و) 2التخطيط و) 1: تعليم حقوق اإلنسانل عام لمعالجة النوع االجتماعي في آل مرحلة من دورة مشروع فيما یلي إطار عم

 .اتك الشخصيةیجب أن تكون أجوبتك مبنية على خبر.   خاصا بالنوع االجتماعيفهومایجب أن تضمن م/ المراحل، قم بتحدید آيف تضمن 
 :المصدر

Source: Adapted from “Gender Approaches in Conflict and Post-Conflict Situations,” United Nations Development Programme, 2005. Available online: 
http://www.undp.org/gender/docs/gendermanualfinalBCPR.pdf. 
 
 

  للنوع االجتماعي؟فهومتي یجب علينا أن نعتبرها لضمان مما العناصر الحساسة ال المرحلة
 
 التخطيط. 1

 
 

 درآه المشكلة أو الحاجة المحدد •
 مسح بيئيعمل بقم  •
  استراتيجية التقييمحدد •
فریقا للمشروع وحدد األدوار آو ن  •

 والمسئوليات
 استراتيجية لجمع الدعم الماليقم بتطویر  •
  ومقترح وميزانيةفكرة المشروع اآتب  •
• … 

 

 
 على سبيل،

 :إلیجاد ما یلي) من شباب وبالغين وآبار السن من الرجال والنساء معا(عقد اللقاءات مع أبناء المجتمع المحلي 
 أدوار النوع االجتماعي الحالية -
 تقسيم العمل وفقا للنوع االجتماعي -
 الوصول إلى المصادر وفرض السيطرة عليها -
 آليات صنع القرارات -
 دماتفرص الوصول إلى الخ -
 المستوى التعليمي -
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  التطویر-2
 ملف الفئة المستهدفة ومعایير االختيارطور -
  من الدروس المستفادةتحقق  -
 الهدف النهائي للبرنامج قم بصياغة -

 وأهدافه
 خطة عمل البرنامج وتثبت من صمم -

 صحتها
  النشاطات وتثبت من صحتهاطور -
  أدوات التقييمأنتج -
 خطة للمتابعة/ ت استراتيجياطور -
-....  

 
 :على سبيل المثال

فقط النساء أم فقط الرجال أم آالهما أم الجمعيات والمؤسسات المحلية أم المجموعات ( حدد بوضوح الجهة المستفيدة من المشروع -
 )الخاصة

 . أن تستجيب لها صمم استراتيجية تعتني بكل من الرجال والنساء ویمكنها أن تقدم أیضا الحاجة المحددة التي یجب-
  تذآر أن تستخدم لغة حساسة من ناحية النوع االجتماعي عند آتابة التقریر-
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  التنفيذ-3

 
  بنشاطات البرنامجالقيام •
 النشاطات وفقا لذلكتبني  •
 التنفيذرصد  •
 خطة العملمراجعة  •
• .... 

 

 
 :على سبيل المثال

لنبرة هذه األجزاء من المشروع المحتویة على مكونات النوع االجتماعي الموجهة االجتماعيتدریب الكوادر على أهمية مقاربة النوع  -
 تضمين الرجال والنساء في الكوادر وفقا للمستفيدین المختارین في المشروع وإلى النواميس الثقافية واالجتماعية -
 .ك المستفيدین بشكل مباشر وفعالاشرا -
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 : التقييم والمتابعة-4

خطة / من استراتيجياتالتحقق •
 لمتابعة وتنفيذهاا

 وتعدیل النشاطات الالحقةتقييم  •
 التقاریرانتاج  •
• ..... 

 
 

 
 :على سبيل المثال

 أو تدهور ظروف الذآور واإلناث/قياس تحسن و -
 التحقق من الفعالية من خالل اللقاءات مع الرجال والنساء -
 )من الناحية االقتصادیة ومن ناحية حقوق اإلنسان(التحقق من الكفایة  -
 )اإلیجابية والسلبية(نتائج غير المتوقعة تحليل ال -
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   حقوق اإلنسان في مناطق النزاع2النشاط   

 األهداف

 دراسة أثر النزاع في العراق على حقوق اإلنسان

 الوقت

  دقيقة15ساعتان و

 الوصف

 

 

 

 

 

 :ینقسم هذا النشاط إلى جزأین

 .سان أ، یقوم الشخص الخبير بمناقشة النزاع وحقوق اإلنفي الجزء

تعليم  بقيادة نقاش المجموعة حول آيفية عالقة النزاع بعمل المشارآين في مجال ميسر یقوم الالجزء بفي 
 .حقوق اإلنسان

 

 ""الخبيرالخبير""   المرجعي  المرجعي عرض الشخصعرض الشخص الجزء أالجزء أ ساعة واحدةساعة واحدة
 .، بيروت، لبنانلدراسات، المدیر العام، المرآز اللبناني لا صفه أسام: الشخص الخبير

 :لخبير النزاع وأثره على معالجة قضایا حقوق اإلنسان، وبشكل خاص فإنه یناقش ما یليیناقش الشخص ا

 

 البنيویة للنزاع/تحليل األسباب الجذریة •

  والمصالح واألسباب واآلثارالعناصر المحدثه للنزاع: النزاع الحالي في العراق •

 قصص نجاح في تحویل النزاع في الشرق األوسط •

 لحكومة في تحویل النزاعأدوار المجتمع المدني وا •

 

 یتبع هذا العرض فترة عشرین دقيقة لطرح األسئلة واإلجابة عليها

 یتبع

  ملخص

ثقافة حقوق "وفي بناء .  في النشاط السابق قمت بمناقشة أهمية النوع االجتماعي في حقوق اإلنسان
ن في العراق یتضح من أن العدید من النزاعات المختلفة تمثل دورا هاما في تعریف أي نمط م" اإلنسان

یساعدك هذا النشاط على توضيح آيفية معالجة حقوق .  أنماط عمل تعليم حقوق اإلنسان والتأثير عليه
 .اإلنسان في مناطق النزاع بشكل صحيح من خالل تعليم حقوق اإلنسان ومن خالل تحویل النزاع
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 التعقيب واستطالع الرأي بعد العرضالتعقيب واستطالع الرأي بعد العرض الجزء بالجزء ب  دقيقة دقيقة1515ساعة وساعة و

 
 جلسة تعقيب واستطالع للرأي في المجموعة الكبيرة حول العرض المقدم من قبل الشخص ميسریقود ال

 .تعليم حقوق اإلنسانخبير لمناقشة مدى تطبيق محتوى العرض في عمل المشارآين في ال

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  
  نهایة النشاط
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  بناء ثقافة حقوق اإلنسان في العراق3 النشاط   

 األهداف

ق ودراسة آيفية مشارآة نشاطات وصف العناصر الالزمة في بناء ثقافة حقوق اإلنسان في العرا
 . في هذه الثقافةتعليم حقوق اإلنسانالمشارآين في 

 الوقت

 ساعتان

 الوصف

 

 

 

 

 

 

 .هذا النشاط مقسم إلى ثالثة أجزاء

 . نقاش المجموعة حول معنى ثقافة حقوق اإلنسانميسر یقود الالجزء أفي 

یمكن التي تظهر آيف " ىفضللت االممارسا" سوف تعمل في مجموعات صغيرة لتحدید الجزء بفي 
 . هذه الثقافةتحقيق

 . سوف تعرض نتائج مجموعة العمل الصغيرة على المجموعة الكبيرة للنقاشالجزء جفي 

 

 العرض والنقاشالعرض والنقاش الجزء أالجزء أ   دقيقة دقيقة3030
 

 8الورقة المرجعية في " ثقافة حقوق اإلنسان"وعبارة " ثقافة" التعریفات الخاصة بكلمة ميسریعرض ال
 : نقاش المجموعة الكبيرة وفقا لألسئلة التاليةميسرالویقود 

" المثالي" بدقة الوضع 8الورقة المرجعية هل تعكس التعریفات التالية لحقوق اإلنسان الواردة في  •
لوضع یمكن القول عنه بأن حقوق اإلنسان فيه في أفضل ما عليه الحال في العراق؟ علل اإلجابة 

 .سواء أآانت اإلجابة بنعم أم بال

مجموعة اساسية مشترآة من القيم التي تخص طریقة في الحياة تتطور "تشير إحدى التعریفات إلى  •
هل یوجد هنالك مثل هذه المجموعة من القيم األساسية المشترآة في العراق، ."  عبر فترة من الزمن
 بنعم ما هي هذه القيم؟ إذا آانت اإلجابة

 یتبع

 ملخص 

أدوارا هامة في صياغة في النشاطين السابقين آنت قد درست آيف أن النوع االجتماعي والنزاع یمثالن 
آيف یمكن تحسين هذا الوضع؟  ما الوضع المثالي : لكن السؤال هو .  طبيعة حقوق اإلنسان في العراق

المطلوب؟ ما هي مالمح ثقافة حقوق اإلنسان المطلوبة؟ وما هي األدوار التي یمثلها تعليم حقوق اإلنسان 
 . آافة هذه األسئلةفي هذه الثقافة؟  هذا النشاط یسعى إلى اإلجابة على
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 تابع: 3النشاط 

 
 مجموعات العمل الصغيرةمجموعات العمل الصغيرة جزء بجزء بالال ساعة واحدةساعة واحدة

 
ویتشارك أعضاء آل مجموعة بأفضل .   بتقسيم المشارآين إلى مجموعات عمل صغيرةميسریقوم ال

.   الهادفة إلى بناء ثقافة حقوق إنسان في العراقتعليم حقوق اإلنسانالممارسات التي تخص نشاطات 
 :يةبالنسبة لكل واحدة من هذه الممارسات ادرس العناصر التال

وخاصة الرجال  (یمكن ألفضل الممارسات أن تشرك مختلف األطياف من الجماهير المستهدفة آيف  •
 )والنساء واألوالد والبنات

 ما أهم العقبات التي واجهتك في تنفيذ الممارسة األفضل؟ •

 آيف تغير الممارسة األفضل من مواقف الناس أو تساعد في تعریف أو صياغة القيم؟ •

 من هذه الممارسة األفضل؟) المتوقعة وغير المتوقعة( ظهرت ما النتائج التي •

ویجب .  تقوم آل مجموعة صغيرة بتحدید نسق لعرض هذه الممارسات األفضل على المجموعة الكبيرة
إما على اللوح القالب أو على البطاقات أو (الوصول إلى نسق آل عرض من خالل المجموعات الصغيرة 

لهذا استعد لعرضها على .  ولهذا ال یوجد ورقة عمل خاصة بهذا النشاط) لعب األدوار أو العرض الخ
 .الجزء جالمجموعة الكبيرة في 

 

 عروض المجموعاتعروض المجموعات الجزء جالجزء ج  دقيقة دقيقة3030
 

ویقوم ).  خمس دقائق لكل مجموعة(وتقوم آل مجموعة بعرض نتائجها .  تنعقد المجموعة الكبيرة مجددا
 . بتجميع العناصر المشترآةميسرال

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  
 • نهایة النشاط
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تعریفات الثقافة وثقافة حقوق اإلنسان: 8الورقة المرجعية   
 بعض التعریفات الخاصة بالثقافة

لعيش سویة إما من خالل لغتهم أو من اهي جوهر األفراد والعائالت والمجتمعات حيث یجب عليهم أن یتعلموا  •
 )مجلس التعاون الثقافي( وتعددیة ثقافية خالل أنماط حياتهم وتقاليدهم األسریة في مجتمع یزداد تنوعا

هي األنماط المتشارك بها والتي تحدد النغم : " آليفورد غيرتس الثقافة بقولهرف عالم األثار االنسانية ع •
وتتضمن هذه األنماط اللغة والدین والنوع االجتماعي ).  216. ص" (والخاصية التي تتسم بها حياة الشعوب

 واإلعاقة والعمر والجنس والتوجه الجنسي والبنى العائلية االثنية ل العرقي ووالعالقات والطبقة واألص
وهذه األنماط المشترآة تتضمن القيم .  والجنسية والمجتمعات المحلية الریفية ودون الحضریة والحضریة

.  ن في الوجودوالثقافة هي طریقة للحياة وللكو.   التي تؤمن بها جماعة من الناسألفكاروالرموز والتفسيرات وا
 .والثقافة تصميم للحياة تضم طرقا في العمل واإلیمان والحكم على القيم

 "ثقافة حقوق اإلنسان"بعض تعریفات 
وتكون هذه .  ثقافة نكون بها أحرار من الخوف والحاجة"یعرف شوالميث آویننغ ثقافة حقوق اإلنسان على أنها  •

حددة والمعایير المترجمة على شكل قوانين على المستویين الحریات منصوص عليها في األعراف المفصلة والم
وثقافة حقوق اإلنسان آما تعرفها األعداد الهائلة من المعایير والنواميس هي طریقة في .... الوطني والدولي

 .الحياة السياسية واألخالقية والقانونية وهي طریق للحياة یقوده اإلطار العام لحقوق اإلنسان

الممارسة النشطة والتنفيذ لمجموعة أساسية "ثقافة حقوق اإلنسان على أنها انون ماریو غوميز عر ف أستاذ الق •
مشترآة من القيم الخاصة بطریقة حياة تطورت عبر فترة من الزمن من إلهام معایير حقوق اإلنسان ونواميسها 

نحو الميول الجدیدة  في ثقافة وفي آل شيء علينا أن ننظر نحو القوة المحرآة و.  ومن ثم تترجم إلى الممارسة
 ."ل النقدي والنقد الذاتي أهمية آبيرةي وهنا یكون للتحل-حقوق اإلنسان

 :ویتضمن ذلك.  آویتاس برامجها التعليمية الخاصة بهدف المساهمة في بناء ثقافة عالمية لحقوق اإلنسانا متصم •

 إقرار الدولة لوثائق حقوق اإلنسان الدولية .1
 .ية في الدستور وفي السلطة التشریعية وفي اإلطار العام السياسي واإلجرائي للدولةلالدوتبني المعایير  .2
 إنشاء وتعزیز آليات حقوق اإلنسان لتنفيذ ورصد وفاء الدولة بالتزاماتها .3
 .رفع الوعي بمبادئ حقوق إلنسان والتزامات الدولة واآلليات المتاحة .4
 .حمایة وتعزیز حقوقهم وحقوق اآلخرینني والمواطنين في دالمشارآة النشطة للمجتمع الم .5
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 ة ة ننره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو المهيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو المهياالتفاقية الدولية لمناهضة التعذیب وغياالتفاقية الدولية لمناهضة التعذیب وغي ..55

 
وق    يم حق ل تعل ي عم ا ف ة تطبيقه م حول آلي وا بعرض آرائه م یقوم صيل ث ة بالتف شارآون بفحص األدوات الدولي وم الم وق   یق يم حق ل تعل ي عم ا ف ة تطبيقه م حول آلي وا بعرض آرائه م یقوم صيل ث ة بالتف شارآون بفحص األدوات الدولي وم الم یق

 . . االنساناالنسان
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 المعايير الدولية لحقوق االنسان   1النشاط    

 األهداف 

  لحقوق االنسان  لحقوق االنسان المتحدةالمتحدةاألمم األمم   لنظاملنظام  يةيةاألساساألساسلفحص البنية لفحص البنية  •
    : :ييههاالنسان،االنسان، حقوق  حقوق لحمایةلحمایةلتحليل خمس أدوات أساسية لتحليل خمس أدوات أساسية  •

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ..11

 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية  ..22

 جميع اشكال التمييز ضد المرأة جميع اشكال التمييز ضد المرأة ه للقضاء على ه للقضاء على االتفاقية الدولياالتفاقية الدولي ..33

 فاقية حقوق الطفل فاقية حقوق الطفل اتات ..44

سانية                ..55 ية أو الألان سانية               االتفاقية الدولية لمناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس ية أو الألان االتفاقية الدولية لمناهضة التعذیب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس
 ة ة ننأو المهيأو المهي

 الوقت 

  دقيقة 15 وساعاتخمس 

 الوصف   

 
 

 

 

 

 هذا النشاط ینقسم الى أربعة أجزاء 

بنية األساسية لنظام األمم المتحدة بتقدیم عرض شامل لل) خبير ( ، سيقوم شخص مرجعي )أ(في الجزء 
 . الخاص بحقوق االنسان وآيفية استخدام هذا النظام لحمایة حقوق االنسان والترویج لها بطریقة واقعية

مجموعات لتحليل آلية واحدة من اآلليات الخمس الدولية لحقوق في ، ستقوم بالعمل )ب(في الجزء 
 . االنسان

الل عشرة دقائق بتقدیم عرضها حول اآللية التي قامت المجموعة ستقوم آل مجموعة خ) ج(في الجزء 
 ).ب(بتحليلها في الجزء 

حول مواضيع حقوق االنسان حالة بتقدیم دراسة " الخبير" سيقوم الشخص المرجعي ) ء(في الجزء 
 . للمشارآين

 
  تقديم العرض  تقديم العرض                 ))أأ((الجزء الجزء  ساعة واحدة    ساعة واحدة    

 
 آبير المستشارین الفنيين، برنامج األمم –ر العبيد أحمد العبيد بروفيسو" الخبير"الشخص المرجعي 

 .المتحدة االنمائي، صنعاء اليمين 

 یتبع

صلخم 

ان .  الشكل المتوقع لثقافة حقوق االنسان في العراققمت باآتشاف في الفصل السابق، لقد 
مبادىء حقوق االنسان التي تم تحدیدها سابقا في الورشة تشكل األساس لمعایير حقوق االنسان 

ى عمل تعليم حقوق االنسان بناءا ما الذي تعنيه هذه المعایير وآيف یمكن تطبيقها عل.  الدولية
. هذا النشاطى عل  
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 تابع: 1النشاط 

 
، ) دقيقة40( بتقدیم عرض شامل حول النظام الدولي لألمم المتحدة" الخبير" المرجعيالشخصسيقوم 

 : وسوف یتناول على وجه التحدید

  االنسان  االنسان لحقوقلحقوق  المتحدةالمتحدةاألمم األمم نظام نظام  •
وى   • ة ومحت وى  بني ة ومحت اتبني اتاالتفاقي صطلحات        االتفاقي ض الم اني بع ى مع افة ال سان باإلض وق االن ة لحق صطلحات         الدولي ض الم اني بع ى مع افة ال سان باإلض وق االن ة لحق  الدولي

ل ية مث لاألساس ية مث الن، : : األساس الن، االع د ، االع د ، العه ات، العه دات، التحفظ افي، التحدی ول االض ة، البروتوآ ات، االتفاقي دات، التحفظ افي، التحدی ول االض ة، البروتوآ االتفاقي
ر ""ثم سيقوم الشخص المرجعي  ثم سيقوم الشخص المرجعي  . .  الموافقة  الموافقة  و  و التوقيع، المصادقة التوقيع، المصادقة  ر الخبي وفير توضيحات اضاف   " " الخبي وفير توضيحات اضاف   بت ية ية بت

 . .  في األدوات الدولية في األدوات الدوليةةة المستخدم المستخدمةةلبعض المفاهيم والمصطلحات األساسيلبعض المفاهيم والمصطلحات األساسي
 

  اضافية للمصطلحات توضيحات

 اتخاذ الخطوات عن طریق جمع الوسائل المناسبة اتخاذ الخطوات عن طریق جمع الوسائل المناسبة  •
   تدریجيتدریجيادراك ادراك  •
 الحد األعلى من المصادر المتاحة الحد األعلى من المصادر المتاحة  •
 .. الدوليين الدوليينوالتعاونوالتعاونالمساعدة المساعدة  •
 

 : مفاهيم

 الحد األعلى للمضمون األساسي الحد األعلى للمضمون األساسي  •
  المحكمة  المحكمة لنظرلنظرلية لية األهاأله •
 . .  المتراجعة المتراجعةاالجراءاتاالجراءاتتجنب تجنب  •
 

 )  دقيقة 20(  العرض، ستكون هناك فترة مخصصه لألسئلة واألجوبة تقدیمبعد 

 
  عمل صغيرة  عمل صغيرة مجموعاتمجموعاتالجزء ب   الجزء ب    ساعة واحدة       ساعة واحدة       

یقوم المشارآين بالعمل في مجموعاتهم لتحضير وضعهم حول احدى األدوات بناءا على االرشادات 
 : في الصفحة التاليةةالموجود

 
 :ارشادات للمشارآين لتحضير العروض الخاصة بهم 

   -: :  دقائق حول األداة التي تم تخصيصها لمجموعتك، قم باستخدام التالي دقائق حول األداة التي تم تخصيصها لمجموعتك، قم باستخدام التالي1010قم بتحضير عرض مدة قم بتحضير عرض مدة  ..11
 ..نص األداة الموجود في حزمة المصادرنص األداة الموجود في حزمة المصادر •
 .. المجموعة المجموعةأعضاءأعضاءخبرة خبرة  •
   33 ورقة العمل رقم  ورقة العمل رقم قم بمراجعة الشكل المقترح للعرض الموجود في جدولقم بمراجعة الشكل المقترح للعرض الموجود في جدول ..22
ى    . . لتحضير العرض لتحضير العرض قم بتحدید اآللية التي سوف تعمل بها المجموعة        قم بتحدید اآللية التي سوف تعمل بها المجموعة         ..33 سيم لمجموعة ال ى    ربما ترغب بتق سيم لمجموعة ال ربما ترغب بتق

ات  ات مجموع ع          مجموع ل م ي العم ب ف ا ترغ رض أو ربم ن الع ة م ب مختلف ى جوان ل عل وم بالعم ة تق ع          فرعي ل م ي العم ب ف ا ترغ رض أو ربم ن الع ة م ب مختلف ى جوان ل عل وم بالعم ة تق فرعي
 ..المجموعة األصلية آكلالمجموعة األصلية آكل

ة ا            ..44 ة ا           قم بتلخيص نتائج المناقشات على شكل الجدول من ورق م     قم بتلخيص نتائج المناقشات على شكل الجدول من ورق م     لعمل رق وح القالب     ) ) 33((لعمل رق ى الل وح القالب     عل ى الل م    . .عل م ق م    ث م ق  ث
 . . باختيار شخص واحد أو شخصين آمتحدثين باسم المجموعة لتقدیم العرض في الجلسة العامةباختيار شخص واحد أو شخصين آمتحدثين باسم المجموعة لتقدیم العرض في الجلسة العامة

 
 یتبع
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 تابع: 1النشاط 

 
 عروض المجموعات عروض المجموعات                     )  )  جج((الجزء الجزء  ساعة ونصف     ساعة ونصف     

 آل عرض یقوم الشخص المرجعي  دقائق بعد10 بتقدیم عروضها خالل ىتقوم آل مجموعة تلو اآلخر
 . في توضيحاته حول المعلومات المعطاةیتوسعبإعطاء مالحظاته ومن ثم " الخبير"
 

 دراسة الحالة دراسة الحالة ) ) ءء((الجزء الجزء   دقيقة    دقيقة   4545ساعة وساعة و
 

بتقدیم سلسلة من دراسة الحاالت حول مواضيع حقوق االنسان في " الخبير"المرجعيیقوم الشخص 
ص تلك الحاالت باستخدام األدوات الدولية لحقوق االنسان التي حرآين فالعراق، ومن ثم یطلب من المشا

 ).ب(في الجزء تم تحليلها 

 
 • نهایة النشاط
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المقومات األساسية لألدوات الدولية لحقوق االنسان ): 3(عمل رقم ورقة   
____________________________اسم األداة   

_________________________تاریخ تطبيقها   
_____________________عدد الدول األعضاء   

______________تاریخ المصادقة عليها من العراق   
 

آيفية معالجتها في األداة عنصر
  

  الحقوق المحمية. 1

  
.االلتزامات المفروضة على الدولة. 2

  
التحديدات. 3
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آيفية معالجتها في األداة عنصر
  

المسؤوليات المفروضة على العامة / المهام. 4

  
 بة التقيدآليات مراق. 5

  
   البروتوآول االضافي والغایةالبروتوآول االضافي والغایة. . 66

  
  مزایا خاصة اضافية. 7
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  المرحلة الثانية والثالثة لخطة عمل تعليم حقوق االنسان  4  النشاط 

   الهدف

 . اآمال المرحلة الثانية من خطة عمل تعليم حقوق االنسان ومراجعة المرحلة الثالثة

   الوقت

 ساعة واحدة

    الوصف

 المشارآون بأخذ الوقت الالزم إلآمال المرحلة الثانية من خطة العمل الخاصة بهم لتعليم حقوق یقوم
االنسان الذي من شأنه أن یساعدهم في توضيح آيفية تحویل المعرفة من الورشة باإلضافة الى توضيح 

طة العمل الخاصة تطویر خ: المرحلة الثانية"قم باإلشارة الى .  آرائهم حول النقاط األساسية لكل فصل
 .في خطة عمل تعليم حقوق االنسان" بك

 

التنقيح واالنتهاء : المرحلة الثالثة" باإلضافة الى ذلك، ابدأ بالنظر الى شكل خطة العمل الخاصة بك من 
 ".من خطة العمل

 

  نهایة النشاط
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خامسال الفصل  
ي العراقفنسان اإلحقوق الفعال لتعليم ال  

 
 
 
 
 
 

 الوقت  النشاط
  دقيقة30ساعة و تعليم حقوق اإلنسانمحتوى ومنهجية  1النشاط  

 دقيقة35ساعة و   تعليم حقوق اإلنسان الفعالتقييم  2النشاط 
 ساعتان 3 المرحلة -خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان 3النشاط 

 
 
 

 لمحة عامة
 

في " أفضل ما لديهم من ممارسات"تشارك المشارآون بـينسان في العراق، اإلحقوق الفعال لتعليم ال –) 5(الوحدة في 
ويبدي المشارآون انطباعاتهم .  تعليم حقوق اإلنسانلاألخرى الفعالة ساليب مجال عمل تعليم حقوق اإلنسان ويدرسون األ

 إيجابي في يريحول أهداف تعليم حقوق اإلنسان وآيفية تطوير برامج فعالة لتعليم حقوق اإلنسان التي تهدف إلى تعزيز تغ
 .المجتمع
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   محتوى منهجية تعليم حقوق االنسان 1النشاط   

 الهدف

نواع مختلفة من محتویات ومنهجيات تعليم حقوق اإلنسان على عمل ألتطبيق الة يقابلحول دراسة 
 .مجال حقوق اإلنسان المشارآين في

 الوقت

  دقيقة30ساعة و 

 الوصف

 

 

 

 

 

 

 :جزاءینقسم هذا النشاط إلى ثالثة أ

 . نقاش المجموعات حول محتوى حقوق اإلنسانميسر یقود ال)أ(الجزء في 

 ستعمل ضمن مجموعات صغيرة لتحدید مجاالت محتوى حقوق اإلنسان الخاصة بالفئات )ب(الجزء في 
 .المستهدفة المحددة

 . نتائج نقاش مجموعتك الصغيرة على المجموعة الكبيرةبعرض، سوف تقوم )ج(الجزء في 
 

 العرض والمناقشةالعرض والمناقشة ))أأ((الجزء الجزء   قيقةقيقة د د2020
 : نقاش المجموعة الكبيرة حول مختلف مجاالت محتوى حقوق اإلنسان وهي بالتحدیدميسریقود ال

 المعارف الخاصة بحقوق اإلنسان .1

 مهارات حقوق اإلنسان .2

 مواقف وقيم حقوق اإلنسان .3

 

 11 إلى 9األوراق المرجعية من  راجع أآثرلمعلومات 

 

 

 یتبع

 ملخص 

في الوحدة السابقة، آنت قد ناقشت المعایير الدولية لحقوق اإلنسان وآيف یمكنك تطبيقها في 
آيف يمكن معالجة هذه المعايير في عملك :  لكن السؤال هو.عملك الخاص بتعليم حقوق اإلنسان

لى تقوية بعض المهارات الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان باستخدام منهجية تعمل أيضا ع
تغيير القيم والمواقف تجاه حقوق اإلنسان؟  يقدم لك هذا النشاط طرقا فعالة لتأخذ بعين /وتعزيز

 .االعتبار المعارف والمهارات والمواقف في عملك المرتبط بتعليم حقوق اإلنسان
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 عمل المجموعات الصغيرةعمل المجموعات الصغيرة ))بب((الجزء الجزء   دقيقة دقيقة4040

 
 جلسة عصف ذهني سریع لتحدید مختلف الفئات المستهدفة التي یعمل معها المشارآون ميسریقود ال

تتفق المجموعة .). المعلمون، المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المحلي، األطفال، الخ: أمثلة(
 .فة مختلفة من القائمةعلى اختيار خمس فئات مستهد

تحدد آل مجموعة عمل مختلف مجاالت محتوى .  یتوزع المشارآون إلى مجموعات وفقا للفئة المستهدفة
 التي سوف تعمل المجموعة المستهدفة -المواقف/المعارف والمهارات والقيم–حقوق اإلنسان 

 لترشدك في 4رقة العمل واستخدم .  تطویرها نتيجة لحصولهم على تعليم حقوق اإلنسان/بتغييرها
 .نقاشاتك

 المثال، إذا آانت تنفذ برنامجا سبيلفعلى .  الحظ أنك لست مضطرا إلى تعبئة آل المجاالت على التساوي
لتعليم حقوق اإلنسان وتطبقه على األطفال بهدف رفع الوعي لدیهم تجاه حقوقهم، فربما عندها ترغب في 

دون وضع نفس ) المعارف(دیهم فهما خاصا لحقوق اإلنسان  أساسي على ضمان أن ینشأ لبشكلالترآيز 
 .الدرجة من الترآيز على المهارات

 
 ).ج(الجزء استعد لعرض نتائج مناقشاتك على المجموعة األآبر في 

 

 عروض المجموعاتعروض المجموعات ))جج((الجزء الجزء   دقيقة دقيقة3030
 

 دقائق لكل خمس(ها ب الخاصة النقاشات  تقوم آل مجموعة بعرض نتائج .يرة المجموعة الكبتنعقد 
 . بتجميع العناصر المشترآةميسریقوم ال).  مجموعة

 :خذ بعين االعتبار األسئلة التالية

ما هي تلك األساليب التي تضمن اآتساب المجموعات المستهدفة المختلفة من الحصول على  •
 القيم المدرجة؟/المعارف والمهارات والمواقف

 يرها؟هل من أساليب محددة تناسب فئات مستهدفة دون غ •

: هي تختلف العالقة القائمة بين محتوى حقوق اإلنسان الذي قمت بتحدیده باختالف الفئة المستهدفة •
 بنات؟  وفي حال آانت اإلجابة بـ نعم فكيف یكون ذلك؟/ نساء أو أوالد/رجال

 

 من مراحل 3استخدم نتائج عروض المجموعات للمساعدة على توضيح العناصر المدرجة في المرحلة 
 .عملك في تعليم حقوق اإلنسانخطة 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  
  نهایة النشاط
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 إطار لتعليم حقوق اإلنسان: 9 المرجعية ورقةال
 

 سلسلة من خطة عمل حقوق اإلنسانتحدد .  ال يوجد إطار عمل واحد لتطوير وتنفيذ نشاطات تعليم حقوق اإلنسان
التي يجب أخذها بعين االعتبار عند الشروع في التخطيط لخطة ما من خطط تعليم حقوق اإلنسان، آما هو مبين الخطوات 

 :في الجدول التالي

 

 الوصف الخطوة
  للخطةنقطة ترآيزتحدید  1

 .)تغيير في السياسة أو في التشریع، تغيير في السلوك، الخ: أمثلة( المطلوب يريالتغتحدید  2

  الخطةىجدودراسة  3

 .الفئات المستهدفةتحليل خصائص  4

  واألهداف العامةالهدف النهائيصياغة  5

  مستخدمة في نشاطات تعليم حقوق اإلنسانمناهجومحتوى تطویر  6

  في نشاطات تعليم حقوق اإلنسان من ناحية النوع االجتماعيفهوممضمان وجود  7

 نشاطات ولضمان عمليات الرصد والتقييم والمتابعة مالئم ليتم فيه القيام بالإطار زمنيتحدید  8

  نشاطات تعليم حقوق اإلنسان على المستویات القصير والمتوسط والبعيدنتائجتقييم  9
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محتوى حقوق اإلنسان: 10الورقة المرجعية   
 

عملية من التحول االجتماعي في أنه ، فقد تمثل فهم أآويتاس لتعليم حقوق اإلنسان 4الورقة المرجعية آما سبق وأشير في 
 .تبدأ بالفرد وتتفرع لتنتشر فتشمل المجتمع آله

ويشمل تعليم حقوق اإلنسان .  ر االجتماعييالتغيوالنتيجة هي .  التمكين لتعليم حقوق اإلنسان في الهدف النهائيويتمثل 
وفي نهاية المطاف يكون تعليم حقوق .  اءاستكشاف مبادئ حقوق اإلنسان وأدواتها وتعزيز االنطباع النقدي واالستقص

 .اإلنسان مصدر إلهام للناس في تحكمهم بزمام أمورهم وحياتهم والقرارات التي تؤثر على حياتهم

يستخدم تعليم حقوق اإلنسان آوسيلة لمساعدة الناس على تطوير المعارف والمهارات التي يمكن أن تساعدهم في إحقاق 
ة التمكين من حيث أنها الهدف األساسي لتعليم فعال لحقوق اإلنسان، فإنها تجمع العديد من أما فكر. حقوقهم بشكل آامل
 وتحديدا بناء المعارف وتطوير المهارات وانطباعات وتوضيحات للقيم لمحتوى تعليم حقوق اإلنسانالخصائص المحددة 

 :والمواقف
 

ستور لحقوق اإلنسان باإلضافة إلى وثائق معرفة مدى حماية الد:  حول حقوق اإلنسان، مثالتعزيز المعارف •
 .العصر الحاضر من إعالنات واتفاقيات ومواثيق

وضع عالمة االستفهام على الحدود والهياآل :  لوضعهم الحياتي، مثالتطوير فهم نقديتمكين المواطنين من  •
 .التي تمنع المواطن من التمتع الكامل بحقوقه وحريته

 حيث يقوم المواطنون بالتعبير عن انطباعاتهم حول القيم من قبيل  القيمتوضيحتقديم المساعدة في عملية  •
 .العدل والمساواة والعدالة

 .تعليم التسامح ألبناء المجموعات العرقية والوطنية:  مثلتغيرات في المواقفإحداث  •

اآلخرون مساعدة المواطنين في التعرف على أشكال الصراع التي يعاني منها :  مثلمواقف التضامنتعزيز  •
داخل البالد وخارجها على اعتبار أنهم إخوان لنا في اإلنسانية والسعي بتلبية احتياجاتهم والرد على انتهاآات 

 .حقوق اإلنسان

أن يخلو سلوك : مثال. يمكن أن يؤدي إلى عمل يعكس احترام الناس لبعضهم البعض تغيير سلوآيإحداث  •
لنساء وأن يتعامل الموظفون الحكوميون باحترام مع المواطنين المواطنين من أي نوع من أنواع اإلساءة ضد ا

 .وذلك باحترام حقوق اإلنسان للجميع

 :المصدر
Claude, R. P. Methodologies for Human Rights Education. Available online: 
http://www.pdhre.org/materials/methodologies.html. 
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معارف ومهارات ومواقف وقيم حقوق اإلنسان: 11الورقة المرجعية   
 
 
 

معارف حقوق االنسان

 سانمفاهيم ومبادئ حقوق االن •
 تطورات تاریخية •
 وثائق حقوق االنسان •
 انتهاآات حقوق اإلنسان •
 قانون حقوق اإلنسان وتعزیزه •
ولون عن تعزیز وحمایة ئالمواطنون والمؤسسات مس •

 حقوق اإلنسان
 مصطلحات حقوق اإلنسان •
 القانون اإلنساني الدولي •
 حقوق اإلنسان والنزاع •
 والحكم الرشيدحقوق اإلنسان  •

قيم ومواقف حقوق اإلنسان

 تطویر حس من التمكين •
 تقدیر حقوق الغير •
 تطویر حس قبول اآلخر •
 إظهار التعاطف مع المحرومين من حقوقهم •
 فهم العالقة ما بين الحقوق والمسئوليات •
 االعتراف بتحيزاتنا •
دراسة آيف یمكن أن تؤدي إعمالنا إلى التأثير على حقوق  •

 اآلخرین
  عن حقوق الغيراالضطالع بمسؤولية الدفاع •
 تطویر حس من التمكين •
 تقدیر حقوق اآلخرین •
 تطویر حس قبول اآلخر •
 إظهار التعاطف مع المحرومين من حقوقهم •
 فهم العالقة ما بين الحقوق والمسئوليات •
بتحيزاتنا• االعتراف

مهارات حقوق اإلنسان

  نقدیةتطویر مهارات تفكير •
 تطویر خطط عمل استراتيجية •
تحليل األوضاع على المستویين األصغر واألآبر لتحدید عوامل  •

 السبب واألثر
 تبني أساليب لحل النزاعات بطرق سلمية •
 تحليل العوامل التي تؤدي إلى انتهاآات حقوق اإلنسان •
 ممارسة عملية صنع القرارات بالتشارك •
 ق اإلنسانتطبيق المعایير الدولية الخاصة بحقو •
 استخدام آليات حقوق اإلنسان •
 تقدیر واحترام حقوق الغير •
 تطویر حس قبول اآلخر •

 إظهار التعاطف مع المحرومين من حقوقهم •
 فهم العالقة ما بين الحقوق والمسئوليات •
 االعتراف بتحيزاتنا •
 دراسة آيف یمكن أن تؤدي إعمالنا إلى التأثير على حقوق اآلخرین •
دفاع عن حقوق الغيراالضطالع بمسؤولية ال•

 
 التغير االجتماعي

تعليم 
حقوق 
 اإلنسان
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محتوى حقوق اإلنسان لفئات مستهدفة محددة: 4رقم عمل ورقة   
 
 
 

 معارف حقوق اإلنسان

 

قيم ومواقف حقوق اإلنسان

 

مهارات حقوق اإلنسان

 
 

 :التغير االجتماعي
 

 یتغيرما الذي سوف 
نتيجة لتعليم حقوق 
اإلنسان لدى هذه 

الفئة المستهدفة 
 المحددة؟

تعليم حقوق اإلنسان 
للفئة المستهدفة 
 المحددة التالية

 
 
 
 

: 
/ الهدف النهائي

األهداف الخاصة 
ببرنامج تعليم حقوق 

 الفئة اإلنسان لهذه
 المستهدفة
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 قياس أثر تعليم حقوق اإلنسان  2النشاط   

 الهــدف

 .ر عمل تعليم حقوق اإلنسانتحدید طرق قياس أث

 الــوقت

  دقيقة45ساعة و

 الــــوصف

 

 

 

 

 :ینقسم هذا النشاط إلى جزأین اثنين

 . بعرض إطار عام لتقييم أثر تعليم حقوق اإلنسانميسر سيقوم ال)أ(الجزء  في

 .اإلنسان بالتعليق على فائدة هذا اإلطار في نشاطاتك الخاصة بتعليم حقوق ميسر سيقوم ال)ب(في القسم 

 

 عرض النتائجعرض النتائج الجزء أالجزء أ  دقيقة دقيقة4545
 :وتحدیدا) 12الورقة المرجعية (  بشرح مختلف مستویات النتائج ميسریقوم ال

 )المخرجات (قصيرة األمد نتائج 

 )النتائج(متوسطة األمد نتائج 

 )األثر(طویلة األمد نتائج 

 )13الورقة المرجعية ( المؤشرات  شرحا عن آيفية إمكانية قياس النتائج من خالل استخدامميسریقدم ال

 . باستخدام مثال برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقيا لتوضيح النتائج على آافة المستویاتميسریقوم ال
 

 
 یتبع

  ملخص

 أم لكن السؤال هو.  في النشاط السابق، قمت بمناقشة مختلف مظاهر محتوى حقوق اإلنسان وأسلوبه
آيف یمكن لعملنا في تعليم حقوق اإلنسان أن یكون فعاال؟  یبحث هذا النشاط في مختلف مستویات النتائج 

 .وآيفية قياس هذه النتائج
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 تابع: 2النشاط 

 
 نقاش المجموعة الكبيرةنقاش المجموعة الكبيرة الجزء بالجزء ب  دقيقة دقيقة4545

يب التقييم التي ستمكننا من قياس أثر  قيادة نقاش المجموعة الكبيرة لتوليد األفكار حول أسالميسریتولى ال
 .تعليم حقوق اإلنسان

 :أسئلة ترشدك في مناقشاتك

آيف یمكنك أن تعلم فيما إذا آنت قد حققت ما وضعته نصب عينيك في عملك الخاص بتعليم حقوق  •
 اإلنسان؟  وما هي المخرجات المباشرة التي تمخضت عن عملك؟

د هذه الجلسة، ماذا فعل المشارآون بالذي تعلموه خالل بع.  لنفرض أنك قمت بعقد جلسة تدریبية •
 التدریب؟  وما هي النتائج؟

هل یمكنك أن تقدم أمثلة عن التغيرات اإلیجابية على المستوى المجتمعي التي یمكن أن تربط مع  •
 عملك في تعليم حقوق اإلنسان؟

 

  نهایة النشاط

 

 

 



العراق في فاعلال إنسان حقوق تعليم الفصل الخامس   
 

 66 اآویتاس
                         ورشة العمل األولى: یز تعليم حقوق االنسان في العرق                                                        تعز                                        

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                              

 

نسانتقييم أثر تعليم حقوق اإل: 12الورقة المرجعية   
 

 طويلة األمد  نتائج -األثر
 .ألثر هو النتيجة بعيدة المدى التي تحدث جراء تحقيق النتائجا

 ؟المجتمعيما هي التغيرات على المستوى 
 

 متوسطة األمد  نتائج –النتائج 
وهذا هو المستوى .  النتائج هي عواقب منطقية للمخرجات المتحققة

حيث فيه یصبح عمل تعليم حقوق اإلنسان من ملكية المستخدمين 
 .النهائيين

 التنظيمي؟/ المؤسسيما هي التغيرات على المستوى 
 

 قصيرة األمد  نتائج -المخرجات
 

 ؟الفرديت على المستوى ما هي التغيرا
 

 المخرجات

 النتائج

 األثر

 :مدخالت المعلومات
معارف ومهارات ومواقف حول 

 تعليم حقوق اإلنسان
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 " تعریفات رئيسية "مؤشرات: 13الورقة المرجعية 
    

 المؤشر
ويساعد المؤشر على عرض التقدم عندما تكون .  المؤشر هو أداة قياس تساعد على تحديد آمي للنتائج المتحققة أو وصفها

وتقتصر .   األمور في مسارها الصحيحاألمور في نصابها الصحيح آما أن المؤشر يقدم ايضا تحذيرا مبكرا عندما ال تكون
فعلى سبيل المثال، ال تفسر لنا المؤشرات سبب .   أي أن المؤشر ال يخبرنا بالقصة آاملة-وظيفة المؤشرات على اإلشارة
فيجب أن تكون البيانات التي تقدم للمؤشر .  أمرا حاسما" الصحيحة"ويعد اختيار المؤشرات .  حدوث أو عدم حدوث التقدم

ة وثابتة مع مرور الزمن وحساسة للتقدم باتجاه النتائج وذات جدوى وغير مكلفة عند جمعها وتحليلها ومفيدة لغايات صحيح
 .صنع القرارات

 
 

 البيانات األساسية
.  سيتم قياس النتائج أو تقييمها إزاء البيانات األساسية.  المشروع/ مجموعة الشروط الموجودة في مستهل البرنامج

 .وهي النقطة المرجعية التي منها يتم القيام بعمليات القياس): نقطة االستناد(ضا مصطلح آخر هو ويستخدم أي

 

 المؤشرات الكمية
 :ويكون للمؤشرات الكمية قيم رقمية.  مقاييس الكمية بما فيها البيانات اإلحصائية

 .....عدد الـ •
 ....تكرار الـ •
 ......النسبة المئوية لـ •
 ...إلى... نسبة  •

 

 ات نوعيةمؤشر
  .األحكام واآلراء واإلدراآات والمواقف المستقاة من التحليل الذاتي

 
 .....وجود •
 ......نوعية •
 .....درجة •
 ......مستوى •

 
 :المصادر

Results-Based Management in CIDA - Policy Statement. Available from: 
http://www.acdi-cida.gc.ca/. 
 
UNFPA. (2000). Results-Based Management at UNFPA. Available online: 
http://www.unfpa.org/results/docs/rbminfomaterials.doc. 
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إطار أداء البرنامج لبرنامج أآویتاس للشرق األوسط وشمال أفریقيا: 14الورقة المرجعية   
 

اءمؤشرات األد النتائج المتوقعة  المخاطر واالفتراضات 
 

 األثر
تمكين المجتمع المدني من المشارآة بفعالية في إنجاز 
ثقافة حقوق اإلنسان في جو تقوم به الحكومات بتنفيذ 

 .تعهداتها باحترام وحمایة وتعزیز حقوق اإلنسان
 

 
 :مثال.  تعزیز ثقافة حقوق اإلنسان في جو من المساواة في النوع االجتماعي في المنطقة

 
 المصادقة على الوثائق الدولية واإلقليمية الخاصة بحقوق اإلنسان •
 تبني دساتير وقوانين وأعراف تحمي حقوق اإلنسان •
مراجعة التشریعات المحلية الحالية لضمان مطابقتها لتعهدات حقوق اإلنسان التي تتضمن  •

 المساواة في النوع االجتماعي

 
 إنسان یفضي السياق االقليمي والوطني بوضع حقوق

مشكوك فيه في العدید من البلدان باإلضافة إلى المستوى 
وقد تؤثر في بعض األحيان على .  المتقلب للتوترات والنزاع

  .تنفيذ البرنامج في بعض أجزاء اإلقليم
 
 
 

 
 النتائج

 استخدام إطار حقوق اإلنسان لتحليل ومعالجة -1
 القضایا واألوضاع القائمة في بلدان المشارآين وفي

 المساواة في النوع فهومالمنطقة آكل بما فيها م
 .االجتماعي

 
للمعارف والمهارات لتصميم وتنفيذ الفاعل ستخدام الا.2

مبادرات تعليم حقوق اإلنسان لتعزیز حقوق اإلنسان 
ضمن المنظمات والمجتمعات والحكومات بجهود خاصة 

في العراق بما فيها ضمان المساواة في النوع 
 .االجتماعي

 

 الفعالية والكفاءة في إدارة البرنامج وتحقيق النتائج.3
 
 
 
 
 

 
ير في استغالل وثائق وآليات حقوق اإلنسان وقيمها ومبادئها آـأدوات لفهم ومعالجة انتهاآات ي تغ-1

 .حقوق اإلنسان
 

استخدام أساليب واستراتيجيات لتعليم حقوق اإلنسان بما في ذلك تعزیز المساواة ضمن منظمات .2
 .ارآين في مجتمعاتهم وضمن منظماتهمالمش

 
 أمثلة عن التشبيك والتشبيك المخطط له والتأآيد على تبادل الخبرات أو النشاطات المشترآة نحو -3

 .تحقيق الهدف العام المشترك

 

عدد البرامج المنفذة وإدراآات المشارآين للنتائج المتأتية عن تعليم حقوق اإلنسان وتحسين إدماج .4
 .وع االجتماعي في نشاطات وبرامجقضايا الن

 

 
قد تؤدي ضعف المصادر المتاحة للمنظمات غير الحكومية 

 .إلى صعوبة متابعة نشاطات تعليم حقوق اإلنسان
 

 
 المخرجات

البرنامج الدولي  مشارآا في 37 زیادة قدرات -110
 في مجال تعليم حقوق اإلنسانلتعليم حقوق اإلنسان 

 

 
للمشارآين في المهارات والمعارف سان البرنامج الدولي لتعليم حقوق اإلنتغير في ) 110-1

 )وتقاس من خالل االستبيانات والمقابالت(
 

وتفهمهم لالحتياجات والقيمة المضافة ) ملكية البرنامج(مستوى مشارآة األطراف المعنية ) 210-1

 
ل الحرفي لألفراد من نتائج نشاطات البرنامج قد یقوض التنق

ليس من الضرورة أن یبقى المشارآون في نفس المنظمة (
 ) طيلة فترة برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقيا
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اءمؤشرات األد النتائج المتوقعة  المخاطر واالفتراضات 
 

ج في المنطقة بزیادة عدد  ترسيخ البرنام-210-230
 .تلقي األطراف المعنية اإلقليمية له

 
 مشارآا في المنطقة على 30-25 زیادة قدرات -220

تطویر وتنفيذ وتقييم برامج تعليم حقوق اإلنسان وإنشاء 
 .شبكة للتشارك في الدروس المستقاة

 
 عراقيا حول أدوات 30-25 زیادة معارف -240

تخدامها في تعزیز حقوق حقوق اإلنسان وآلياتها واس
 .اإلنسان

 
 للمنظمات المشارآة على TOT زیادة قدرات -250

تطویر وتنفيذ وتقييم نشاطات تعليم حقوق إنسان فعالة 
 .واستخدامها آأداة في التغيير االجتماعي

 
 . إدارة فعالة وآفؤة للبرنامج في آندا-310

 
 

 )وتقاس بتقييم الجلسات(للبرنامج في المنطقة بما فيها العراق 
 

كنهم أن یصمموا وینفذوا نشاطات تعليم حقوق االنسان  مشارآا من المنطقة یم25-30) 220-1
 )وتقاس من خالل تقييم ورشات العمل واالستبيانات وخطط عمل تعليم حقوق اإلنسان(

 
 .عدد المشارآين النشطين في التشبيك من خالل التعاون والتشارك في الدروس المستفادة) 220-2

 
 

وتقاس من ( من المشارآين ومهاراتهم 30-25التغير في معارف حقوق االنسان لدى ) 240-1
 )خالل التقييم واالستبيانات

 
 

تظهر نشاطات التقييم أن المنظمات المحلية قد غيرت أو حسنت من قدراتها في تنفيذ ) 250-1
تقاس من خالل االستبيانات الموزعة على المشارآين في النشاطات (نشاطات تعليم حقوق اإلنسان 

 )المحلية
 
 

لومات المجموعة خالل محملة التفتيش استخدمت إلعداد النشاطات لغایة التنفيذ في المع) 310-1
 (AWP). السنة األولى

 
تقدم خطط العمل السنویة والتقاریر في الوقت المحدد وتوفر معلومات ذات صلة ) 310-2

 )CIDAیقاس من خالل التغذیة الراجعة عن ( لرصد التقدم CIDAبأآویتاس و 
 

 
 

 إدارة فعالة وآفؤة للبرنامج في الميدان بما في -320
 .ذلك دعم تشبيك النشاطات

 
 

تب أآویتاس الرئيسي، ووضع قنوات االتصال في التقاریر المسلمة في وقتها إلى مك) 320-1
 ).تقاس عن طریق التقييمات المنتظمة(مكانها الصحيح 

 )ویقاس من خالل االستبيانات والتقييمات(رضى المشارآين من تنفيذ البرنامج ) 320-2
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  لخطة عمل تعليم حقوق اإلنسان الثالثة المرحلة  3 النشاط   

 الهدف

 مراحل خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان من 3إنجاز المرحلة 

 الوقت

 ساعتان

 الوصف

یقضي المشارآون الوقت في انهاء المرحلة الثالثة من مراحل خطة عمله المتعلقة بتعليم حقوق اإلنسان 
راجع .  مما ساعدهم على تجميع آافة أجزاء خطة العمل بغية عرضها في اليوم األخير من ورشة العمل

 .  الموجودة في خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان"ء خطة عملكصقل وإنها: 3المرحلة "
 

 • نهایة النشاط
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 الفصل السادس 
 الخطوات التالية

 
 
 
 
 

 
 الوقت  النشاط
  دقيقة15ساعة و   تعليم حقوق اإلنسان ات شبكتعزیز 1النشاط 
 تقديم عروض خطط : المرحلة الرابعه لخطة عمل تعليم حقوق االنسان  2النشاط 

 ساعتان                        عمل تعليم حقوق االنسان    

 ساعة الخطوات التالية 3النشاط 

 ساعة تقييم ورشة العمل واختتامها 4النشاط 

 
 
   

 لمحة عامة
 

 يقوم المشارآون بعرض خطط عملهم الخاصة بتعليم حقوق اإلنسان وتحديد سبل تدعيم  الخطوات التالية،-6في الوحدة 
 .ت العاملة في مجال تعليم حقوق اإلنسان في العراقشبكة المنظما
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 تعزيز شبكات تعليم حقوق االنسان   1النشاط   

 الهدف

المزایا والتحدیات للتعليم لبرنامج التعليم الفاعل لحقوق االنسان ونشاطاته من خالل الشبكات تحدید 
 .العراق سياق المتواجده في 

 . ولمعالجة التحدیات المرتبطة بالتشبيكتطویر اساليب لالستفادة من المزایا

 الوقت

  دقيقة15ساعة و

 الوصف

 

 

 

 

 

 

 .ینقسم هذا النشاط إلى ثالثة أجزاء

 . بعرض األفكار حول الشبكات واالئتالفاتميسرفي الجزء أ یقوم ال

 في الجزء ب ستقوم بالعمل في مجموعات صغيره لتحدید فرص  التشبيك

 ..شاتك في المجموعة الكبيرة ستشارك نتائج نقاجفي الجزء 
 

 فوائد وتحدياتفوائد وتحديات: : الجزء أ إنشاء الشبكاتالجزء أ إنشاء الشبكات  دقيقة دقيقة1515
راجع .  وماذا تعني للمشارآين" االئتالفات"و" الشبكات" جلسة عصف ذهني حول طبيعة ميسریقود ال

 . للحصول على بعض التعریفات15الورقة المرجعية 

 لك؟" شبكة"ماذا تعني آلمة  •

         

         

         

         

         

 یتبع

 ملخص

في الوحدة السابقة قمت بدراسة مختلف أنواع معارف حقوق اإلنسان ومهاراتها والمواقف 
ن تعزز عملها في تعليم یمكن للمنظمة أ.  والقيم المتعلقة بها لعدد من الفئات المستهدفة المحددة

وفي هذا .  حقوق اإلنسان بشكل أآبر عن طریق التشبيك وتبادل الخبرات مع بقية المنظمات
 .النشاط سوفت تتعرض لبعض من الفوائد والتحدیات المرتبطة بالتشبيك
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 تابع: 1النشاط 

  

 لك؟" ائتالف"ماذا تعني آلمة  •

         

         

         

         

         

 

 الجزء ب تدعيم الشبكات واالئتالفاتالجزء ب تدعيم الشبكات واالئتالفات  دقيقة دقيقة3030
 

ي یقوم المشارآون باستكشاف الفرص الخاصة بدعم الواحد منهم اآلخر في نشاطات تعليم حقوق اإلنسان ف
وفي آل مجموعة، قم باإلجابة على .   بتقسيم المشارآين إلى مجموعات صغيرةميسرویقوم ال.  العراق

 .الجزء ج وحضر نفسك لرفع التقریر إلى المجموعة في 5ورقة العمل األسئلة في 
 

 الجزء ج   عروض المجموعاتالجزء ج   عروض المجموعات  دقيقة دقيقة3030
 

 5(ل نتائج ما توصلت إليه المحادثات فيها تقوم آل مجموعة بإلقاء تقریر حو.   المجموعة الكبيرةتنعقد 
  . بتجميع العناصر المشترآةميسریقوم ال).  دقائق لكل مجموعة

 

  نهایة النشاط



 
  الخطوات التاليةالفصل السادس

 74 اآویتاس
                         ورشة العمل األولى:  حقوق االنسان في العرقیز تعليم                                                                                 تعز  

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                              

                        

الشبكات واالئتالفات: 15الورقة المرجعية   
    

 :الشبكة
ويكون .  أو الخدمات فيما بينها/علومات ومجموعة من األفراد أو المجموعات أو المؤسسات التي تعمل على تبادل الم

 .بادلتالالترآيز في الشبكات على 
 

  :االئتالف
وآما هو الحال في الشبكات فيمكن لالئتالفات أن تتبادل فيما بينها .  تحالف بين المنظمات للقيام بعمل مشترك بينها

حيث األساس هي شبكات لكنها تتجازو عمل الشبكة فاالئتالفات من .  العملالمعلومات والخدمات لكن الترآيز هنا هو على 
  .من حيث أنها تقدم عمال

 
 طيف التعاون

 
 االئتالف     الشبكة

 تشارك في العمل    تشارك في المعلومات
 قد تكون دائمة     مؤقتة

 رسمي     غير رسمي
 تحتاج إلى هيكل     محدودة هيكليا
 ت وفي المصادر أیضامشارآة في صنع القرارا     استقاللية تامة

 تنسيق في النشاطات      
 

 االئتالفات/ ما األسباب التي تدعو إلى إنشاء الشبكات
 رفع درجة الضغط/ التحدث بصوت أقوى •
تمكين االرتباط بالمجموعات التي ال تقوم بالضرورة بتنفيذ العمل ذاته الذي تقوم به أنت لكن مع ذلك يمكنها تقديم  •

 . التأييدالدعم لك في حمالت آسب
 .زيادة عدد مصادر المعلومات والخبرة ومشارآة أفضل األعراف والممارسات واالتصاالت •
 .تجنب ازدواجية الجهود •
 تنسيق الردود السريعة على األزمات •
 إنشاء أمن جماعي •
 

 االئتالفات/ اسباب إخفاق الشبكات
 ايمكن أن تؤدي إلى استنزاف مصادر المجموعات بدال من تعزيزها وزيادته •
 .يمكن للظروف البيئية خارج إرادة أعضاء االئتالف أن تخرج الجهود عن مسارها الصحيح في العمل جماعيا •
 عوائق االتصاالت •
لن ترغب مجموعة حقوق اإلنسان في االرتباط مع مجموعات أخرى تشعر بأنها يمكن أن تؤثر على : المصداقية •

 .مصداقيتها
 صنع القرارات بطريقة غير ديمقراطية •
 ان االستقالليةفقد •
 التنافس بين أعضاء االئتالف •
 توترات مالية •
 

 :نقال عن
Adapted from: The Fund for Peace. (1994). A Handbook on Establishing and Sustaining Human 
Rights Organizations. 
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الشبكات واالئتالفات: 5عمل ورقة   
    
 

 مالحظات أسئلةأ
ى ما الداعي من االنضمام إل .1

االئتالف؟  هل هناك / الشبكة
هل هنالك .  قاعدة مشترآة للوحدة

وحدة لقضية أو برنامج تخص 
 حقوق اإلنسان؟

 

 

 

/ ما فوائد االنضمام إلى الشبكة .2
 االئتالف؟

 

ما التحدیات التي تقف عائقا أمام  .3
 االئتالف؟/ االنضمام إلى الشبكة

 

هل تعتبر المنظمات االنضمام إلى  .4
من أولویاتها؟  شبكة أو ائتالف 

/ هل سيؤدي االنضمام إلى الشبكة
االئتالف إلى تعزیز أجندة 

 منظمتنا؟
 

 

ما األدوار الضروریة ضمن  .5
االئتالف لتحافظ على / الشبكة

 استدامتها؟
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 عرض خطط عمل تعليم حقوق :  من مراحل خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان4المرحلة   2النشاط   
 اإلنسان  

 الهدف

 . من مراحل خطة عمل تعليم حقوق اإلنسان4لمرحلة إنجاز ا

 الوقت

 ساعتان

 الوصف

 .یعرض المشارآون خطط عملهم على المشارآين اآلخرین الستالم تغذیتهم الراجعة
 

  نهایة النشاط
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  الخطوات التالية  3النشاط   

 الهدف

 مناقشة الخطوات التالية في البرنامج

 الوقت

 ساعة واحدة

 الوصف

 .قود فریق أآویتاس النقاش في الخطوات التالية من برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقيای

 
  نهایة النشاط
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  اتقييم ورشة العمل واختتامه  4 النشاط   

 الهدف

 تقييم ورشة العمل واختتامها

 الوقت

 ساعة واحدة

 الوصف

  استبيانا عاما عن التدریبميسریقدم لك ال
 

نهایة النشاط                                                                                                                                                       

 
 



    رزمة المصادر
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  المصادر رزمة  

 
 لمحة عامة

ن المصادر عليه عنوان وآل مصدر م.  تحتوي رزمة المصادر التالية على ملومات إضافية تكم ل نشاطات ورشة العمل
وقائمة المصادر محددة آما ".  1-1المصدر  " األولفصلوهكذا یكون عنوان المصدر األول لل.   المطابق لهافصلوفقا لل
 :یلي

 

   المصادر
 

 الفصل األول
  دورة حياة المجموعات–قوى المجموعة المحرآة الفعالة : 1-1المصدر 
  ية في التعلماستخدام المقاربة التشارآ: 2-1المصدر 

 

 الفصل الثاني
   المفاهيمخارطة: 1-2المصدر 

 

 فصل الثالثال
 عناصر حاالت النزاع وأبعاد النوع االجتماعي المحتملة: 1-3المصدر 
 تحليل النوع االجتماعي: 2-3المصدر 
  النزاع–تعریف المصطلحات : 3-3المصدر 
 تعليم حقوق اإلنسان والتحول في النزاع: 4-3المصدر 

 

 فصل الرابعلا
 الحقوق المدنية والسياسيةالخاص بالدولي عهد ال: 1-4المصدر 
 لحقوق المدنية والسياسيةلعهد الدولي الخاص بابااألول الملحق البروتوآول االختياري : 2-4المصدر 
 لحقوق المدنية والسياسيةلعهد الدولي الخاص باباالملحق البروتوآول االختياري الثاني : 3-4المصدر 

 الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافيةب الخاصالدولي عهد ال: 4-4صدر الم
 أشكال التمييز ضد المرأةجميع اتفاقية القضاء على : 5-4المصدر 
 اتفاقية حقوق األطفال: 6-4المصدر 
 األطفال في النزاعات المسلحةبشأن اشتراك البروتوآول االختياري التفاقية حقوق األطفال : 7-4المصدر 
   مواد والبغاء األطفال في الستغاللبيع األطفال وابشأن البروتوآول االختياري التفاقية حقوق األطفال : 8-4المصدر 

 اإلباحية                  
 الالانسانية او المهينه قاسية أو ضروب المعامله او العقوبه ال من هاتفاقية مناهضة التعذیب وغير: 9-4المصدر 

 

 لفصل الخامسا
 تعریف التحویل االجتماعي: 1-5لمصدر ا

   التدریب الفعالةتقنيات: 2-5المصدر 
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  دورة حياة المجموعات–قوى المجموعة المحرآة الفعالة : 1-1المصدر 
قبل أن یكون بمقدور مجموعة من الناس العمل بشكل فعال جنبا إلى جنب في سياق تدریبي فعليهم أن یمروا في سلسلة 

 الجيد في آيفية مساعدة المشارآين في التدریب ميسرویتمثل التحدي الرئيسي أمام ال).   في األسفلانظر(من المراحل 
 .على المضي قدما عبر مختلف المراحل الخاصة بتشكيل المجموعات إلى أن یصلوا إلى المرحلة النهائية

 المراحل األربع لتطور المجموعات
 بحيث یكون لكل فرد أجندته الخاصة به وخبرته الخاصة المجموعة هي تجمع من األفراد: مرحلة التشكيل .1

 )أي في بدایة جلسة التدریب  (.سواء أآانت هذه الخبرة قليلة أم غير مشترآة
 تزداد درجة األلفة بين أعضاء المجموعة ویبدأ التحدي بين القيم والمبادئ الشخصية ویتم :مرحلة العصف .2

یتم تحدید أهداف المجموعة وطریقتها المتمثلة في عمل أفرادها أو رفضها، و/ وافتراض األدوار والمسئوليات
 .جنبا إلى جنب

وبدأ األعضاء یفهمون أدوارهم .   اآلن استقر أعضاء المجموعة وقاموا بتطویر هویة واضحة:مرحلة اإلعداد .3
 األعضاء اآلن یعرفون بعضهم بعضا بشكل أفضل وقد.  تجاه بعضهم البعض وتأسيس رؤیة واضحة أو هدف

 . ویحتمل أیضأ أنهم قاموا في ههذ المرحلة بتقسيم أنفسهم على مجموعات عمل صغيرةقبلوا بالقواعد
 بعد أن تحددت المعایير وبعد ن أصبحت المجموعة جاهزة للترآيز على المخرجات، ها قد :مرحلة األداء .4

وهنا یكون .  ة واحدةجاءت المرحلة التي سوف یقومون فيها بالعمل بأآبر قدر ممكن من الكفاءة آمجموع
مستوى الثقة قد وصل إلى النقطة التي أصبحوا بها راغبين في اإلقدام على المخاطرة في تنفيذ واجباتهم وأن 

 .یجربوا أفكارا جدیدة یستنبطونها بأنفسهم
 

 :المصدر
Source: IIED. (1997). PLA Notes. Issue 29, pp. 92-94. London. 
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قاربة التشارآية في التعلماستخدام الم: 2-1المصدر   
ویكون الترآيز هنا على التطبيق العملي وعلى .  یعتمد نموذج تصميم المنهاج في ورشة العمل هذه على مبادئ تعلم البالغين للخبرات

 .ویعتبر االستمرار في إعطاء االنطباعات والتقييم أمرا مهما في عملية التعلم هذه.  تطویر استراتيجيات للعمل
 

 ادات الكامنةاالعتق
 :یكون تعلم الناس أآثر فعالية عندما

 یتم تقدیر قدراتهم ومعارفهم •
 .یكونون قادرین على مشارآة وتحليل خبراتهم في بيئة جماعية آمنة •
 .یكونون مشارآين فاعلين في عملية التعلم •

 
 )البرنامج وورشة العمل والنشاط(بعض االفتراضات حول حادثة التعلم 

 ویقدم لهم جدول األعمال أو البرنامج اإلطار الالزم لتحدید هذا – للمحتوى من المشارآين یأتي القدر األآبر •
 .المحتوى

 یحضر المشارآون تحليالت وخبرات إلى البرنامج •

 سيقوم المشارآون باالضطالع بمسئولية تعلمهم وتفاعلهم مع المشارآين اآلخرین •

 سيشارك آل شخص بشكل آامل في الجلسات •

 .راعاة لالختالفات في المقاربات واالستراتيجياتسيكون هنالك م •

 
 بعض االفتراضات الخاصة بنا نحن آمعلمين

 .معرفتنا أقل من معرفة المشارآين في البرامج حول سياقهم االجتماعي الخاص بهم •

 .هو أمر تشكل من خالل المعارف المحددة التي نتمتع بها وآذلك الخبرات ووجهات النظر: من نحن •

 .المعرفة النظریة والعملية الخاصة بالتعليم التشارآي وسنساهم بها بالشكل المناسبإننا نحضر  •

 
   :نموذج تصميم المنهاج

والمستخدم من قبل أآویتاس في تخطيط برامجنا الخاصة بتعليم حقوق )  في الصفحة التالية1الشكل " (النموذج اللولبي"یعمل 
 :ين الفاعل  ویقترح هذا النموذجاإلنسان على إدخال ما نعرفه عن تعليم البالغ

وبهذا فإن المقاربة المتبعة ترتكز على المتعلم، وعلى أهداف تعزیز احترام الذات .  أن التعلم یبدأ بخبرات ومعارف المشارآين .1
 .لدى المتعلم ورفع ثقته بنفسه وتطویر مفهوم ذاتي ایجابي واقعي

ما هي النقاط : أي(نهم، یقومون بتحليل الخبرات ویبحثون عن أنماط بعد أن یكون المشترآون قد تبادلوا الخبرات فيما بي .2
 )المشترآة؟ وما هي األنماط؟

تدعيم المعارف والخبرات الخاصة بالمشارآين وتقدیم المعلومات الجدیدة والنظریات من قبل الخبراء وإضافتها أو ابتداع  .3
 .األفكار الجدیدة بصورة جماعية

 .ویحتاجون إلى ممارسة مهارات جدیدة وتطویر استراتيجيات لخطط العمل.  ما تعلموهیحتاج المشارآون إلى ممارسة  .4

 .بتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع) عادة عند عودتهم إلى منظماتهن وعمله اليومي(بعد ذلك، یقوم المشارآون  .5
 

 .ة البرنامج ال في نهایته فحسبیتم بناء االنطباعات والتقييم في تصميم البرنامج ویتم تنفيضها بكل منتظم طيلة فتر
 

بأنه یقدر ) ، الصفحة التالية2الشكل " (نموذج الخبراء"یختلف النموذج اللولبي عن األنماط األآثر تقليدیة من النماذج التعليمية مثل 
نقل المعلومات إلى المعارف والخبرات التي یتمتع بها المشارآون بدال من االعتماد بشكل اساسي على معارف المعلم أو الخبير في 

آما یرآز النموذج اللولبي أیضا على العمل المؤدي إلى التغيير آنتيحة لتغير حاصل .  المشارآين آما هو الحال في نموذج الخبراء
 .في مدارك المشارك في حين أن نموذج الخبراء یرآز على استبقاء المشارآين على وضعهم الراهن
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 1 الشكل –النموذج اللولبي 
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 2 الشكل –نموذج الخبراء

 

 :بيرالخ
يبدأ التعل م مع الخبراء الذين ينظر 
.إليهم المشارآون آنماذج ي حتذى بها

 :األبحاث
يكتشف الباحثون المعلومات 

والنظريات الضرورية 
 .لضمان نجاح المشارآين

 :التطبيق
النماذج توضح للمشارآين آيفية 
تطبيق المعلومات لضمان النجاح

النجاح يعني االلتزام  : مالحظة(
 ). بالنماذج

 

 :نظام التعل م
يمتلك المعل مون المعلومات الضرورية  

وحده المعلم : حظةمال(لنجاح المشارآين 
 .)يعل م والمشارآون يتلق ون التعليم

1 

2      4  

 
3 
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  المفاهيمخارطة: 1-2المصدر 

 
 المفاهيم عملية مهيكلة تتطلب مشارآة في األفكار بين األشخاص حول موضوع ما لرسم صورة لهذه األفكار خارطة

 .وللعالقات القائمة بينها
 

.   دون التضحية بكياناتهم آأفراد المفاهيم الناس في التفكير بشكل أآثر فعالية آمجموعة واحدةخارطةتساعد عملية 
 .وتساعد المجموعات أیضا على إدارة التعقيدات دون تتفيه أو إضاعة أي جزء آان من التفاصيل

 
تشير إلى " رسم شبكة المفاهيم"و" تنظيم الذهن"و" التنظيم الذهني"و" المفاهيمخارطة : "وجميع المصطلحات التالية

 .صورة ألفكار المرءوصف ذلك األسلوب الذي ینتج عن رسم 
 

 : المفاهيم ست خطوات هيخارطةوتتيمن عملية 
 

 التخطيط للمهمة. 1
  .تحدید الترآيز والمشارآين وجدول األعمال

 
 توليد األفكار. 2

 .تعالج نقطة الترآيز) آلمات ورموز وصور: أي(یقوم المشارآون بتطویر مجموعة آبيرة من البيانات 
 

  وتنظيمهااختيار األفكار وتقييمها. 3
ثانيا، یقوم .  یقوم المشارآون أوال باختيار مجموعة من البيانات المبنية على مقياس الصلة الذي یعود لهم أمر تحدیده

 .المشارآون بتنظيم البيانات استعدادا لتنظيمها
 

 
 رسم الخارطة. 4

 .یعرض المشارآون البيانات على شكل خارطة
 
 تفسير الخارطة. 5

 .سيرا مكتوبا لخارطتهمیطور المشارآون تف
 

  استخدام الخارطة-6
 .یستخدم المشارآون الخارطة لمساعدتهم في معالجة نقطة الترآيز األصلية

 

 :المصدر
 
Source: Trochim, W. (2000). Concept Mapping. Adapted from: 
http://trochim.human.cornell.edu/kb/conmap.html. 
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عناصر حاالت النزاع وأبعاد محتملة للنوع االجتماعي: 1-3المصدر   
یلخص الجدول التالي الطرق التي یمكن من خاللها الربط ما بين االختالفات في النوع االجتماعي وغياب المساواة فيه مع 

  .حاالت  النزاع
 
 

 تملة للنوع عناصر حاالت النزاع وأبعاد مح
 حاالت ما قبل النزاع
 عناصر حاالت النزاع

 
 أبعاد محتملة للنوع االجتماعي

 زیادة حشد الجنود
 

 قرب القواعد العسكریة ومعسكرات الجيش) بما فيها دعارة األطفال(زیادة تجارة الجنس 

الدعایة الوطنية المستخدمة لزیادة دعم العمل 
 العسكري

 

وقد یكون .  ع االجتماعي والتعریفات الخاصة بالذآورة واألنوثةتشجيع آبير ألنماط النو
 "للدفاع عن األمة"هنالك زیادة في الضغط على الرجال 

 
 حشد نشطاء ومنظمات تدعو إلى السالم

 
وقد .   بشكل عام وأیضا بحرآات نسائية-النساء منخرطات منذ فترة في حرآات السالم

ن حقيقة انهن أمهات، لكنهن أیضا م ك ن  من تجاوز حصلت النساء على السلطة األخالقية م
األدوار التقليدیة للمرأة خالل أوضاع النزاع فتولين أدوارا عامة في منظمات اإلغاثة وفي 

 .المنظمات السياسية
 

لعنف قد یؤدي ذلك إلى ارتفاع ا.  ال یعترف دائما بحقوق المرأة على أنها حقوق إنسان زیادة انتهاآات حقوق اإلنسان
 .المبني على النوع االجتماعي

 
 خالل ظروف النزاع

 
إال أنه في مختلف النزاعات آان هنالك عدد .  المقاتلون من الرجال/غالبا ما یكون الجنود أزمة نفسية وعنف جسدي وضحایا ووفاة

 .ال بأس به من المقاتالت النساء
في ذلك االغتصاب وبتر بما (غالبا ما تكون النساء والفتيات ضحایا العنف الجنسي 

خالل فترات ) األعضاء الجنسية، واإلذالل الجنسي والدعارة القسریة والحمل القسري
 .النزاع المسلح

 
 تغيرات في –تدمير وتمزیق الشبكات االجتماعية 

 بنى األسرة وترآيبها
 

 ویمكن أن یكون تقسم.  یمكن لعالقات النوع االجتماعي أن تكون عرضة للتوتر والتغير
وغالبا ما تتطلب استراتيجيات البقاء .  العمل التقليدي داخل العائلة محكوما بالضغط

 .حصول تغييرات في تقسيم العمل
 .وقد تصبح النساء مسئوالت عن ارتفاع عدد المعالين

 
تدمير الحياة .  حشد المواطنين لالنخراط في النزاع

 .والعمل في آل یوم
 

وعندما یبدأ الرجال بحشد .  مل وفقا للنوع االجتماعيیمكن لتقسيم العمل في أماآن الع
وقد .  غالبا ما تبدأ المرأة بالقيام بأعمال الرجل التقليدیة ومسئولياته/ القوات تمهيدا للصراع

تحدت المرأة األنماط االجتماعية وأدوار التقليدیة للنوع االجتماعي فانخرطت النساء في 
 .القتال وفي أدوار غير تقليدیة

 
نقص في الغذاء والرعایة (قص في المواد ن

 )الصحية والمياه والوقود الخ
 

إن اضطالع المرأة بدور معيل العائلة قد یزید من الضغط والعمل على اعتبار أن السلع 
وقد تواجه البنات أیضا مشكلة في زیادة عبء العمل .  االساسية من الصعب تحدید مكانها

 المقاتلين أیضا من ضغط نفسي وتوتر ناتجان عن آما قد یعاني الرجال غير.  عليهن
أدوارهم المنزلية وفقا لنوعهم االجتماعي إذا ما آانوا غير قادرین خالفا لما هو متوقع 

 .منهم على إعاشة عائالتهم
 

 ظهور الالجئين والنازحين
 

ون وغالبا ما یك.  تتأثر قدرة المواطنين في الرد على حالة طوارئ حسب النوع االجتماعي
باإلضافة إلى (هنالك اختالف في االحتياجات واألولویات الخاصة بالالجئين والالجئات 

 )األوالد والبنات
 
 

 
غالبا ما یتم اقصاء النساء من النقاشات الرسمية على اعتبار غياب مشارآاتهن ووصلهن  الحوار ومفاوضات السالم

 .إلى منظمات ومؤسسات صنع القرار قبل فترة النزاع
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 تملة للنوع عناصر حاالت النزاع وأبعاد مح
 خالل فترة إعادة البناء والتأهيل

 
تميل مشارآة الرجال والنساء في هذه العمليات إلى االختالف، حيث تمثل النساء أدوار  مفاوضات السالم والتخطيط لتطبيق معاهدة سالم

 .بسيطة في مفاوضات السالم أو صنع السياسات
 

 وسائل اإلعالم المستخدمة لنقل الرسائل
 

رة النساء إلى الحصول على حق الوصول إلى وسائل اإلعالم یمكن أن یؤدي عدم قد
 بالمساواة مع الرجال إلى عدم تمثيل وال مناقشة مصالحهن واحتياجاتهن ووجهات نظرهن

 
محققين، قوات حفظ (االستعانة بجهات خارجية 

 )السالم الخ
 

 النساء حقوق(المسؤولون غير مدربون عادة على قضایا المساواة في النوع االجتماعي 
 )على أنها حقوق إنسان، وآيفية االعتراف بالعنف المحدد بالنوع االجتماعي ومعالجته

 
تعرضت النساء والفتيات إلى تحرشات جنسية وتعرضن إلى اعتداءات جنسية من قبل 

 .عناصر من قوات حفظ السالم
 

 إقامة االنتخابات
 

النتخابات وفي تمكين مناقشة تعاني الناس من عقبات محددة في التصویت وفي الترشيح ل
 .قضایا المساواة في النوع االجتماعي منها قضایا االنتخاب

استثمارات داخلية في إنشاء الوظائف والرعایة 
 .الصحية الخ

 

قد ال تعترف برامج إعادة اإلعمار أو قد ال تعطي األولویة لدعم احتياجات المرأة والفتاة 
 . احتياجات تدریب المهاراتالصحية وال المسئوليات المنزلية أو

 
 تحييد المقاتلين

 
وفي حال أعطيت األولویة للشباب فن .  غالبا ما یفترض أن یكون المقاتلون من الذآور

 .تستفيد الناس من مخصصات األراضي وال خطط القروض الخ
 

 تدابير لرفع قدرات المجتمع المدني والثقة به
 

اء في منظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير ال یوجد تساو شكل عام بين مشارآة النس
وغالبا ما تفتقر المنظمات إلى القدرة واالهتمام في منح األولویة إلى قضایا .  الحكومية
 .المساواة

 
 

 :المصدر
Source: UNDP. (2005). Gender Approaches in Conflict and Post-Conflict Situations. Available online: 
http://www.undp.org/gender/docs/gendermanualfinalBCPR.pdf. 
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تحليل النوع االجتماعي: 2-3المصدر   
 
من خالل تحليل النوع االجتماعي یمكننا تحدید االختالفات ما بين النساء والرجال فيما یخص نشاطاتهم المحددة 

لى المزایا التنمویة وصنع وظروفهم واحتياجاتهم وحقوق وصولهم للمصادر والتحكم بها وآذلك وصولهم إ
 :وفي تحليل النوع االجتماعي تم الترآيز على ثالثة عناصر أساسية.  القرارات

 
 تقسيم العمل
 المهام المنتجة: الرجال •

 مهام إنجابية: النساء •
 

 تقسيم المصادر
غالبا ما ال یسمح للمرأة في أن یكون لدیها ممتلكات رأسمالية وال حق لدیها في الوصول إلى  •

 .مصادر والتحكم بهاال
 

 االحتياجات
 .تختلف االحتياجات العملية واالستراتيجية بشكل آبير بين الرجال والنساء •

 
ا واضحا حول             ا واضحا حول            من المهم أن یكون هنالك فهم اذا     ""من المهم أن یكون هنالك فهم اذا     من یفعل م ع   " " من یفعل م ع   ضمن المجتم تم تخصيص عمل          .  .  ضمن المجتم ا ی ا م تم تخصيص عمل          وغالب ا ی ا م وغالب

رأة أ، تمث                صراع والطوارئ، یمكن للم ي حاالت ال رأة أ، تمث               المرأة لإلنجاب، لكن ف صراع والطوارئ، یمكن للم ي حاالت ال شاطات المنتجة    المرأة لإلنجاب، لكن ف ي الن ا ف شاطات المنتجة    ل دورا هام ي الن ا ف .  .  ل دورا هام
ذا العامل                              ؤثر ه رأة حيث ی م أفضل الحتياجات الم ق فه ام هو تحقي ذا العامل                             باإلضافة إلى ذلك، هنالك عامل حساس وه ؤثر ه رأة حيث ی م أفضل الحتياجات الم ق فه ام هو تحقي باإلضافة إلى ذلك، هنالك عامل حساس وه

وأخيرا، من  وأخيرا، من  .  .  على تحدید آيفية توزیع المزایا والمصادر والوصول إليها من قبل الرجال والنساء خالل األزمات             على تحدید آيفية توزیع المزایا والمصادر والوصول إليها من قبل الرجال والنساء خالل األزمات             
ذاء                 المهم أن یكون الدعم موجها ال     المهم أن یكون الدعم موجها ال      اه والغ ود والحطب والمي ى الوق ذاء                  إلى مخاوف النساء العملية فحسب آالحاجة إل اه والغ ود والحطب والمي ى الوق  إلى مخاوف النساء العملية فحسب آالحاجة إل

تراتيجية                        رأة االس م احتياجات الم ضا دع م أی ل من المه تراتيجية                       والرعایة الصحية بما فيها احتياجات الصحة اإلنجابية، ب رأة االس م احتياجات الم ضا دع م أی ل من المه والرعایة الصحية بما فيها احتياجات الصحة اإلنجابية، ب
واط         .  .  بما فيها القيادیة وصنع القرارات والتمكين     بما فيها القيادیة وصنع القرارات والتمكين      ى م ز عل واط         وعند دعم هذه الخصائص والترآي ى م ز عل رأة       وعند دعم هذه الخصائص والترآي د الم وة عن رأة       ن الق د الم وة عن ن الق

 ..بدال من مواطن الضعف، عندها سيحظى المجتمع آكل بحمایة أفضلبدال من مواطن الضعف، عندها سيحظى المجتمع آكل بحمایة أفضل
 
ساء    ال والن ل الرج ن قب ادرة م ل أو ب امج أو عم ا أو برن ة م ر سياس د أث اعي إل تحدی وع االجتم ل الن ساء   سعى تحلي ال والن ل الرج ن قب ادرة م ل أو ب امج أو عم ا أو برن ة م ر سياس د أث اعي إل تحدی وع االجتم ل الن سعى تحلي

ي على أساس الجنس  ي على أساس الجنس  وهذا یقود إلى جمع البيانات الخاصة بوضع الحد للعزل العنصر   وهذا یقود إلى جمع البيانات الخاصة بوضع الحد للعزل العنصر   .  .  وآيفية معالجة هذا األثر   وآيفية معالجة هذا األثر   
ا صنفتها          .  .  وآذلك جمع المعلومات الحساسة من ناحية النوع االجتماعي       وآذلك جمع المعلومات الحساسة من ناحية النوع االجتماعي        اعي آم ا صنفتها          وفيما یلي سياسات النوع االجتم اعي آم وفيما یلي سياسات النوع االجتم

 ::نائلة قبيعنائلة قبيع
 

 سياسات النوع االجتماعي العمياء
ات الن          .  .   النوع من السياسات ال یميز بين الجنسين        النوع من السياسات ال یميز بين الجنسين       هذاهذا ات الن          وحيث أن االفتراضات تعتبر التحيزات في صالح عالق وع وع وحيث أن االفتراضات تعتبر التحيزات في صالح عالق

 ..االجتماعي السائدة فإنها بذلك تقصي النساءاالجتماعي السائدة فإنها بذلك تقصي النساء
 

 سياسات النوع االجتماعي المدرآة
تعترف هذه السياسات أن األدوار ضمن المجتمع یقوم به آل من الرجال والنساء وأنهم جميعا محصورون في 

 .وأولویاتهمطرق غير عادلة مختلفة وبالتالي قد تكون حاجاتهم مختلفة بل أحيانا متعارضة وآذلك مصالحهم 
 

 مقاربات السياسات المحایدة
تستخدم هذه المقاربات معلومات االختالفات في النوع االجتماعي في سياق ما للتغلب على التحيزات في 

التوصيل وذلك لضمان استهداف وإفادة آلي الجنسين بشكل فعال فيما یخص احتياجاتهم العملية الخاصة بالنوع 
 .مقاربات ضمن التقسيم الحالي في النوع االجتماعي للمصادر والمسئولياتاالجتماعي، آما تعمل هذه ال

 
 سياسات محددة في النوع االجتماعي

تستخدم هذه السياسات المعرفة المتعلقة باالختالفات في النوع االجتماعي في سياق ما للرد على احتياجات النوع 
 .التقسيم القائم للمصادر والمسئولياتاالجتماعي العملية الخاصة بأحد الجنسين وذلك بالعمل مع 

 



    رزمة المصادر
 

 88 اآویتاس
                                ورشة العمل األولى: یز تعليم حقوق االنسان في العرق                                                                           تعز        

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                              

 
 

 سياسات إعادة التوزیع في النوع االجتماعي
 

ویمكن  ویمكن  .  .  وهي مداخالت تهدف إلى تحویل التوزیعات القائمة بهدف خلق عالقة أآثر توازنا في النوع االجتماعي     وهي مداخالت تهدف إلى تحویل التوزیعات القائمة بهدف خلق عالقة أآثر توازنا في النوع االجتماعي     
ذه ا                   ى ه د ُتعن ذه ا                  لهذه السياسات أن تستهدف آال الجنسين أو جنس واحد دون اآلخر، آما ق ى ه د ت عن وع      لهذه السياسات أن تستهدف آال الجنسين أو جنس واحد دون اآلخر، آما ق سياسات بمصالح الن وع      ل سياسات بمصالح الن ل

االجتماعي االستراتيجية وق تعمل مع احتياجات عملية للنساء بشكل خاص ولكن بطرق ت مك ن من التحویل وذلك                االجتماعي االستراتيجية وق تعمل مع احتياجات عملية للنساء بشكل خاص ولكن بطرق ُتمكِّن من التحویل وذلك                
 ..للمساعدة في بناء ظروف مواتية للنساء لتمكين أنفسهنللمساعدة في بناء ظروف مواتية للنساء لتمكين أنفسهن

 
ستثني بعضها بعضا          ستثني بعضها بعضا         وهذه المقاربات المختلفة ال ی و             .  .  وهذه المقاربات المختلفة ال ی ي یك ي الحاالت الت ال، ف بيل المث ى س و             فعل ي یك ي الحاالت الت ال، ف بيل المث ى س ا التخطيط     فعل ا التخطيط     ن فيه ن فيه

سياسات                       ة ال ا لمقارب ام وفق ى األم ال إل سياسات                      المبني على المقاربة العمياء هو المعيار المتبع، فستكون خطوة جيدة االنتق ة ال ا لمقارب ام وفق ى األم ال إل المبني على المقاربة العمياء هو المعيار المتبع، فستكون خطوة جيدة االنتق
ا     .  .  المحایدةالمحایدة ا یجب وقته ا     وفي بعض الحاالت، قد یكون من غير المجدي أبدا البدء بسياسات إعادة التوزیع بل ربم ا یجب وقته وفي بعض الحاالت، قد یكون من غير المجدي أبدا البدء بسياسات إعادة التوزیع بل ربم

 ..على احتياجات خاصة بالنساءعلى احتياجات خاصة بالنساءالبدء بمقاربة أفضل ترآز بشكل أآبر البدء بمقاربة أفضل ترآز بشكل أآبر 
 

 :المصدر
 
Source: UNDP. (2005). Gender Approaches in Conflict and Post-Conflict Situations. 
Available online: http://www.undp.org/gender/docs/gendermanualfinalBCPR.pdf. 
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  النزاع-تعریف المصطلحات: 3-3المصدر 

 تحویل النزاع
 عام شامل یشير إلى األعمال والعمليات التي تسعى إلى تغيير الخصائص المختلفة والمظاهر وهو مصطلح

.  الخاصة بالنزاع وذلك عن طریق معالجة األسباب المؤدیة إلى هذا النزاع ولهذه الفترة الطویلة من جذورها
ا أن تحویل النزاع یعالج ویهدف تحویل النزاع إلى تحویل النزاع المدمر السلبي إلى نزاع بناء إیجابي، آم

وهذا المصطلح یشير .  البنيویة منها والسلوآية وتلك الخاصة بالنزعات واالتجاهات: مظاهر النزاع المختلفة
یضم نشاطات العمليات مثل الوقایة من النزاع " تحویل النزاع"إلى آل من العملية وانهاء العملية، وبذلك فإن 

 .و إدارة النزاعوحل النزاع ویتخطى تسویة النزاع أ
 

 حل النزاع
یشير هذا المصطلح إلى النشاطات التي تتم على المستویين القصير والمتوسط والتي تهدف إلى دراسة 

األسباب الجذریة المؤدیة للنزاع للتغلب عليها، سواء أآانت هذه االسباب بنيویة أم سلوآية أو تتعلق 
لى العالقات ما بين األطراف من أن ترآز على وتضع العملية ترآيزا أآبر ع.  بالمواقف الشخصية
 .محتوى نتيجة محددة

 
 إدارة النزاع

وبشكل خاص، فإن هذا المصطلح یشير إلى .  هي النشاطات التي تتخذ بهدف تقليص واحتواء أزمة مفتوحة
 إلى األعمال التي تهدف إلى فرض السيطرة على نزاع ما والتعامل معه بما یحد من عواقبه السلبية وصوال

وإحدى .  ألي نزاع قائم عنيف) االمتداد اإلقليمي(أو األفقي ) أي تكثيف العنف(إنهائه ولمنع التصعيد العمودي 
التي تنشط منذ بدء احتداد الوضع وصوال إلى توقف أعمال العنف وانتهاء ظروف " إدارة النزاع"مكوناته 
 .األزمة

 
 :المصدر

 
Source: Berghof Foundation. (2007). Berghof Handbook for Conflict Transformation. 
Available online:  http://www.berghof-
handbook.net/uploads/download/glossary_handbook.pdf.  
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ان وتحویل النزاعتعليم حقوق اإلنس: 4-3المصدر   
 

في عالمنا نحن، ال یمكنك أن تأمل أن یتبنى الناس مبادئ حقوق اإلنسان لمجرد نطقك بها، بل یجب عليك أن 
تربط هذه المبادئ بالثقافات المحلية وبكيف یمكن لهذه المبادئ أن تحدث قدرا أآبر من التسامح والمساواة 

إذن ال یجب أبدا البحث في تعليم حقوق اإلنسان .   والمصالحوالنزاهة بين الناس من مختلف األصول والمنابت
 .في فراغ بل یجب أن یكون التطبيق مباشرا على البيئة المحلية

 
ال تعمل عملية تعليم حقوق اإلنسان في المجتمعات المحفوفة بمخاطر النزاعات إال إذا آان ذلك جزءا من مقاربة 

م حقوق اإلنسان قد یؤدي إلى نتائج عكسية وقد یقود إلى زیادة حدة وفي الواقع، تعلي.  أآثر شمولية" طمنهجية
 .وبهذا الخصوص، یمكن لتعليم حقوق اإلنسان زیادة احتماالت النزاع.  النزاع

 
ویمكن أن تظهر آثار سلبية غير مرغوبة ومخاطر جراء تقدیم تعليم حقوق اإلنسان خالل فترات النزاع أو في 

استهداف آوادر تعليم حقوق اإلنسان والمؤسسات التعليمية وهذا یؤدي بدوره إلى مناطق ما بعد النزاع بسبب 
تدمير البنية التحتية وغياب التعليم المدرسي عن الشباب في المجتمع المحلي لسنوات عدة مما یعرض المجتمع 

لعاملين في برامج ومن اآلثار األخرى لذلك تقطعات في الحياة اليومية وغياب دفع الرواتب للمعلمين ا.  للخطر
یتضافر مع ذلك عدم رغبة وآاالت .  تعليم حقوق اإلنسان نتيجة ذهاب المخصصات المالية إلى نواح أخرى

في هذه " تنمية وتقدما"المنح الطارئة في تقدیم أموال لدعم نشاطات تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان إذا لم یروا 
 . القضية

 
ان فال بد أن یكون تعليم حقوق اإلنسان جزءا من برنامج أآبر، فال ینبغي ولكي ی كتب النجاح لتعليم حقوق اإلنس

الترآيز في تعليم حقوق اإلنسان على بناء معارف المواطنين حول حقوقهم بل یجب أیضا أن یتم الترآيز على 
ة باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تتضمن مهارات خاص.  تعزیز قدراتهم وثقتهم ومهاراتهم في ممارسة حقوقهم

 .بحل النزاع وحل المشكالت وتعزیز التسامح
تقدیم التعليم في أوقات النزاع وفي أوقات ما بعد النزاع قد یكون من شأنه أن یقدم احتماالت إیجابية للمجتمع 
المحلي مثل إعادة بناء المدارس التي تقود إلى استعادة نوع من الحياة الطبيعية إلى هذا المجتمع بحيث تقدم 

الميذها مستوى معينا من الحمایة ألطفال أآثر تعرضا للخطر، ویمكن للتعليم أیضا أن یقدم قناة للبقاء المدارس لت
والوقایة من مرض اإلیدز، آما أن التعليم عن بعد من حيث الكلفة والمرونة مناسب جدا لمناطق ما بعد النزاع، 

تطویر المناهج بما فيها تعليم حقوق اإلنسان أما بالنسبة إلعادة اإلعمار بعد حالة النزاع فذلك یسمح بإعادة 
 .والتعليم المتمدن

 
أن نعمل أیضا نحو معالجة األسباب البنيویة التي )....حل النزاع(یمكننا من خالل ربط تعليم حقوق اإلنسان و 

حد في وتشير التجربة في النزاعات األهلية داخل البلد الوا.  نشب عنها النزاع وبناء العالقات بين األطراف
أفریقيا إلى أن آال األمرین یجب أن نأخذهما بعين االعتبار فيما لو أردنا التعامل مع النزاع بأسلوب أآثر تأثيرا 

 .وفعالية
 

  :المصادر
Pitts, D. (2001). Human Rights Education in Diverse, Developing Nations: A Case 
in Point - South Africa. Available online: 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 1-4المصدر   

 
  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة
 1966ديسمبر/ آانون16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200لألمم المتحدة 

  49، وفقا ألحكام المادة 1976رس ما/ آذار23: تاريخ بدء النفاذ
 

 الديباجة
 

 إن الدول األطراف في هذا العهد، 
إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من آرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 

 م،يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم في العال
 وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من آرامة اإلنسان األصيلة فيه، 

وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون 
لظروف البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة ا

 لتمكين آل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وآذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق األمم المتحدة، من االلتزام بتعزيز االحترام والمراعاة 

 العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته،
فرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، وإذ تدرك أن على ال

 مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، 
 : قد اتفقت على المواد التالية

 الجزء األول 
 1المادة 

حق حرة في تقرير مرآزها السياسي وحرة وهى بمقتضى هذا ال. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. 1
 .في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية . 2
 المنفعة المتبادلة وعن القانون التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ

 .وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. الدولي
على الدول األطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة . 3

حقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، بالحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على ت
 . وفقا ألحكام ميثاق األمم المتحدة

 الجزء الثاني
 2المادة 

تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد . 1
 العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب

الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك 
 .من األسباب

تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد، إذا آانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل فعال . 2
ال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون إعم

 . ضروريا لهذا اإلعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية
 : تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد. 3
 المعترف بها في هذا العهد، حتى لو بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته) أ(

 صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاآها سلطة قضائية أو إدارية أو ) ب(

ى إمكانيات التظلم تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنم
 القضائي،

 .بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لمصالح المتظلمين) ج(
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  3المادة 
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية 

 .والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد
  4المادة 

في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول األطراف في هذا . 1
العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا 

خرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات األ
 .انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

 .18 و 16 و 15 و 11و ) 2 و 1الفقرتين  (8 و 7 و 6ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد . 2
 طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا، عن على أية دولة. 3

وعليها، في . طريق األمين العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك
 .التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته

  5ادة الم
ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو جماعة أو شخص . 1

بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد 
 .أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه

يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف أو النافذة في أي بلد ال . 2
تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة آون هذا العهد ال يعترف بها أو آون اعترفه بها في 

 .أضيق مدى
 الجزء الثالث

 6المادة 
وال يجوز حرمان أحد من حياته . وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. انالحق في الحياة حق مالزم لكل إنس. 1

 .تعسفا
ال يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد الجرائم خطورة . 2

يمة اإلبادة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جر
 .وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. الجماعية والمعاقبة عليها

حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم اإلبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه . 3
عفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا المادة أي نص يجيز ألية دولة طرف في هذا العهد أن ت

 .عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
ويجوز منح العفو العام أو العفو . ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. 4

 .الحاالتالخاص أو إبدال عقوبة اإلعدام في جميع 
ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، وال تنفيذ هذه . 5

 .العقوبة بالحوامل
ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف في . 6

 .هذا العهد
  7المادة 

وعلى وجه . اع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامةال يجوز إخض
 .الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

  8المادة 
 .ال يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما. 1
 . للعبوديةال يجوز إخضاع أحد. 2
 ال يجوز إآراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،) أ. (3
على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن ) أ (3ال يجوز تأويل الفقرة ) ب(

 مع األشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
 "السخرة أو العمل اإللزامي"راض هذه الفقرة، ال يشمل تعبير ألغ) ج(
والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة ) ب(األعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية " 1"

 قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
ي، وآذلك، في البلدان التي تعترف بحق االستنكاف الضميري عن الخدمة أية خدمة ذات طابع عسكر" 2"
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 العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
 أية خدمة تفرض في حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،" 3"
 .مدنية العاديةأية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات ال" 4"

  9المادة 
وال يجوز حرمان . وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه. 1

 .أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه
يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه آما . 2

 .توجه إليه
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة . 3

وال يجوز أن يكون احتجاز . وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاآم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه
 المحاآمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات األشخاص الذين ينتظرون

لكفالة حضورهم المحاآمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند 
 .االقتضاء

المحكمة دون لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه . 4
 .إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا آان االعتقال غير قانوني

 .لكل شخص آان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. 5
  10المادة 

 .ييعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص اإلنسان. 1
يفصل األشخاص المتهمون عن األشخاص المدانين، إال في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة ) أ. (2

 على حدة تتفق مع آونهم أشخاصا غير مدانين،
 .ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم. يفصل المتهمون األحداث عن البالغين) ب(
معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم يجب أن يراعى نظام السجون . 3

 .ويفصل المذنبون األحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومرآزهم القانوني. االجتماعي
  11المادة 

 .ال يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي
  12المادة 

 .لى نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامتهلكل فرد يوجد ع. 1
 .لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 2
ال يجوز تقييد الحقوق المذآورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية . 3

أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشية األمن القومي أو النظام العام 
 .مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد

 .ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. 4
  13المادة 

نفيذا لقرار اتخذ وفقا ال يجوز إبعاد األجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إال ت
للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي األمن القومي خالف ذلك، من عرض األسباب المؤيدة لعدم إبعاده 

ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توآيل من يمثله 
 .أمامها أو أمامهم

  14المادة 
ومن حق آل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في . ء أمام القضاءالناس جميعا سوا. 1

حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 
ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاآمة آلها أو بعضها . مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون

لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة 
الخاصة ألطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في 

 جزائية أو دعوى مدنية يجب أن بعض الظروف االستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إال أن أي حكم في قضية
يصدر بصورة علنية، إال إذا آان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو آانت الدعوى تتناول 

 .خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال
 .من حق آل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 2
 : بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التاليةلكل متهم. 3
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 أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،) أ(
 ه بنفسه،أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختار) ب(
 أن يحاآم دون تأخير ال مبرر له،) ج(
أن يحاآم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود ) د(

من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، آلما آانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، 
 ن تحميله أجرا على ذلك إذا آان ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر،بمحام يدافع عنه، دو

أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي ) هـ(
 بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام،

 تكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،أن يزود مجانا بترجمان إذا آان ال يفهم أو ال ي) د(
 .أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب) ز(
 .في حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم. 4
نظر في قرار إدانته وفى لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى آيما تعيد ال. 5

 .العقاب الذي حكم به عليه
حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه . 6

على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االآتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب 
عقاب نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، آليا أو جزئيا، تعويض الشخص الذي أنزل به ال

 .المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب
ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاآمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي . 7

 .ائية في آل بلدوفقا للقانون ولإلجراءات الجن
  15المادة 

ال يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون . 1
آما ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي آانت سارية المفعول في الوقت الذي . الوطني أو الدولي

عد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد وإذا حدث، ب. ارتكبت فيه الجريمة
 .مرتكب الجريمة من هذا التخفيف

ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاآمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل آان حين . 2
 .ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة األمم

  16المادة 
 .لكل إنسان، في آل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية

  17المادة 
ال يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو . 1

 .بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو سمعته
 .حميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساسمن حق آل شخص أن ي. 2

  18المادة 
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في . لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. 1

اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، 
 .ه أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدةبمفرد

ال يجوز تعريض أحد إلآراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو . 2
 .معتقد يختاره

ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون . 3
 لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم ضرورية
 .األساسية

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية . 4
 .أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

  19المادة 
 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 1
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار . لكل إنسان حق في حرية التعبير. 2

وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية 
 .وسيلة أخرى يختارها

وعلى .  من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة . 3
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 : ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
 الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،) أ(
 .لصحة العامة أو اآلداب العامةلحماية األمن القومي أو النظام العام أو ا) ب(

  20المادة 
 .تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 1
تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو . 2

 .العداوة أو العنف
  21المادة 

من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي وال يجوز أن يوضع . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به
تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة 

 .أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم
  22المادة 

ية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل لكل فرد حق في حر. 1
 .حماية مصالحه

ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير . 2
لنظام العام أو حماية الصحة ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو ا

وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات . العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم
 .المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

 1948لية المعقودة عام ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدو. 3
بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة 

 .من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية
 23المادة 

 . حق التمتع بحماية المجتمع والدولةاألسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها. 1
 .يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة. 2
 .ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء آامال ال إآراه فيه. 3
تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة . 4

وفى حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية لألوالد في . وخالل قيام الزواج ولدى انحالله
 .حالة وجودهم

  24المادة 
لقومي أو يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل ا. 1

االجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي 
 .يقتضيها آونه قاصرا

 .يتوجب تسجيل آل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به. 2
 .لكل طفل حق في اآتساب جنسية. 3

 25المادة 
، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له 2لتمييز المذآور في المادة يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه ا

 : فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة
 أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،) أ(
 قدم المساواة بين الناخبين أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى) ب(

 وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
 .أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده) ج(

  26المادة 
في هذا الصدد يجب و. الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته

أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب، آالعرق 
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو 

 .الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب
  27مادة ال
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ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات 
المذآورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع 

 . األعضاء اآلخرين في جماعتهم
  الجزء الرابع

  28المادة 
"). اللجنة"يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم (تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان . 1

 .وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي
اقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول األطراف في هذا العهد، من ذوى المن. 2

باالختصاص في ميدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذوى الخبرة 
 .القانونية

 .يتم تعيين أعضاء اللجنة باالنتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية. 3
  29المادة 

ي من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهالت المنصوص عليها في يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السر. 1
 . ، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول األطراف في هذا العهد28المادة 

 .لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على األآثر. 2
 .يحوز ترشيح الشخص ذاته أآثر من مرة. 3

  30المادة 
 .نتخاب األول في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهديجرى اال. 1
قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة االنتخاب لملء مقعد يعلن . 2

يدعوها ، يوجه األمين العام لألمم المتحدة إلى الدول األطراف في هذا العهد رسالة خطية 34شغوره وفقا للمادة 
 .فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثالثة أشهر

يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب األلفبائي ومع ذآر . 3
ل شهر على األقل الدولة الطرف التي رشحت آال منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد قب

 .من موعد آل انتخاب
ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول األطراف في هذا العهد، بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة، . 4

وفى هذا االجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول األطراف في هذا . في مقر األمم المتحدة
نتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أآبر عدد من األصوات وعلى العهد، يفوز في اال

 .األغلبية المطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمقترعين
  31المادة 

 .ال يجوز أن تضم اللجنة أآثر من واحد من مواطني أية دولة. 1
وزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية يراعى، في االنتخاب لعضوية اللجنة، عدالة الت. 2

 .الرئيسية
  32المادة 

إال أن . ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنوات. 1
 هؤالء األعضاء والية تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد
 30 من المادة 4التسعة فورا انتهاء االنتخاب األول، بأن يقوم رئيس االجتماع المنصوص عليه في الفقرة 

 .باختيار أسمائهم بالقرعة
 . تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد. 2

  33المادة 
ضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها اآلخرين، عن االضطالع بوظائفه ألي سبب غير الغياب إذا انقطع ع. 1  

ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم المتحدة، فيعلن األمين العام حينئذ 
 .شغور مقعد ذلك العضو

 اللجنة فورا بإبالغ ذلك إلى األمين العام لألمم في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس. 2
 .المتحدة، فيعلن األمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته

 34المادة 
ر ، وآانت والية العضو الذي يجب استبداله ال تنقضي خالل األشه33إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة . 1

الستة التي تلي إعالن شغور مقعده، يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ ذلك إلى الدول األطراف في هذا 
 . من أجل ملء المقعد الشاغر29العهد، التي يجوز لها، خالل مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 
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 على هذا النحو، بالترتيب األلفبائي، ويبلغ يضع األمين العام لألمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين. 2
وإذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم لملء المقعد الشاغر طبقا لألحكام . هذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا العهد
 .الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد

ام العضوية فيها حتى انقضاء  يتولى مه33آل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة . 3
 .ما تبقى من مدة والية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة

  35المادة 
يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد األمم المتحدة 

 .ية مسؤوليات اللجنة بعين االعتباربالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهم
  36المادة 

يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيالت لتمكين اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف 
 .المنوطة بها بمقتضى هذا العهد

  37المادة 
 .ل في مقر األمم المتحدةيتولى األمين العام لألمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها األو. 1
 .بعد اجتماعها األول، تجتمع اللجنة في األوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي. 2
 .تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف. 3

  38المادة 
، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل يقوم آل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا

 .تجرد ونزاهة
  39المادة 

 .ويجوز أن يعاد انتخابهم. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. 1
 : تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين. 2
 يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،) أ(
 .اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرينتتخذ قرارات ) ب(

 40المادة 
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعماال للحقوق . 1

 : المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك
 دول األطراف المعنية،خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء ال) أ(
 .ثم آلما طلبت اللجنة إليها ذلك) ب(
ويشار وجوبا في . تقدم جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. 2

 .التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد
ألمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوآاالت المتخصصة المعنية نسخا من أية لألمين العام ل. 3

 .أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها
وعليها أن توافي هذه الدول بما . تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول األطراف في هذا العهد. 4

وللجنة أيضا أن توافي المجلس االقتصادي . بأية مالحظات عامة تستنسبهاتضعه هي من تقارير، و
 .واالجتماعي بتلك المالحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف في هذا العهد

 4ة للدول األطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد أبديت وفقا للفقر. 5
 .من هذه المادة

  41المادة 
لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص . 1

اللجنة في استالم ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي 
تالم ودراسة البالغات المقدمة بموجب هذه المادة إال إذا صدرت عن دولة وال يجوز اس. يرتبها عليها هذا العهد

وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم . طرف أصدرت إعالنا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة
ام هذه ويطبق اإلجراء التالي على البالغات التي يتم استالمها وفق ألحك. دولة طرفا لم تصدر اإلعالن المذآور

 : المادة
إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، آان لها أن ) أ(

وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خالل ثالثة . تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بالغ خطى، إلى هذا التخلف
، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة أشهر من استالمها البالغ، بإيداع الدولة المرسلة

وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد اإلجرائية وطرق التظلم المحلية 
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 التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي ال تزال متاحة،
لتين الطرفين المعنيتين خالل ستة أشهر من تاريخ تلقى فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى آلتا الدو) ب(

الدولة المستلمة للبالغ األول، آان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة 
 األخرى،

حلية ال يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق التظلم الم) ج(
وال تنطبق هذه القاعدة في . المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما

 الحاالت التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
 تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،) د(
، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين )ج(، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية على اللجنة) هـ(

المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف 
 بها في هذا العهد،

فين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطر) و(
 .إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن) ب(
حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء ) ب(للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية ) ز(

 أو خطيا،/نظرها في المسألة، وحق تقديم المالحظات شفويا و
 أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها اإلشعار المنصوص عليه في على اللجنة) ح(

 ): ب(الفقرة الفرعية 
، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز )هـ(فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية " 1"

 للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
، قصرت اللجنة تقريرها على عرض )هـ( يتفق مع شروط الفقرة الفرعية وإذا لم يتم التوصل إلى حل" 2"

موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذآرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين 
 .المعنيتين

 .ويجب، في آل مسألة، إبالغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين
هذه المادة متى قامت عشر من الدول اإلطراف في هذا العهد بإصدار إعالنات في إطار الفقرة يبدأ نفاذ أحكام . 2
وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يرسل . من هذه المادة) 1(

ي وقت بإخطار ترسله إلى وللدولة الطرف أن تسحب إعالنها في أ. صورا منها إلى الدول األطراف األخرى
وال يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بالغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، . األمين العام

وال يجوز استالم أي بالغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى األمين العام اإلخطار بسحب اإلعالن، ما لم تكن 
 .ا جديداالدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالن

  42المادة 
 حال مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز 41إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة ) أ. (1

يشار إليها في ما (لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة 
الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل تضع مساعيها ") الهيئة"يلي باسم 

 ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين . تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان) ب(

ئة آلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها المعنيتين خالل ثالثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهي
 .باالقتراع السري وبأآثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم

ويجب أال يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من . يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. 2
كون طرفا فيه ولكنها لم تصدر اإلعالن المنصوص عليه في مواطني أية دولة ال تكون طرفا في هذا العهد أو ت

 . 41المادة 
 .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها. 3
ولكن من الجائز . تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر األمم المتحدة أو في مكتب األمم المتحدة بجنيف. 4

ة بالتشاور مع األمين العام لألمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئ
 .المعنيتين

 . بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة36تقوم األمانة المنصوص عليها في المادة . 5
 إلي الدولتين توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب. 6

 . الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع
تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خالل مهلة ال تتجاوز اثني . 7

 : تين الطرفين المعنيتينعشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة إلنهائه إلى الدول
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فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خالل اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة ) أ(
 إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،

وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان المعترف بها في هذا العهد، ) ب(
  الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،قصرت

، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي )ب(وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية ) ج(
يتين، وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعن

وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حال وديا، وآذلك المذآرات الخطية ومحضر المالحظات الشفوية المقدمة 
 من الدولتين الطرفين المعنيتين،

تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثالثة أشهر من ) ج(إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة ) د(
 .ر، بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامين تقرير الهيئةاستالمهما هذا التقري

 .41ال تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة . 8
تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها . 9

 .حدةاألمين العام لألمم المت
لألمين العام لألمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين . 10

 . من هذه المادة9الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 
  43المادة 

، حق التمتع 42يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 
التسهيالت واالمتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة لألمم المتحدة المنصوص عليها في ب

 . الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها
  44المادة 

 اإلنسان في أو تنطبق األحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخالل باإلجراءات المقررة في ميدان حقوق
بمقتضى الصكوك التأسيسية واالتفاقيات الخاصة باألمم المتحدة والوآاالت المتخصصة، وال تمنع الدول 

األطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا لالتفاقات الدولية العمومية أو 
 . الخاصة النافذة فيما بينها

  45المادة 
 إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقريرا سنويا عن تقدم اللجنة
 . أعمالها

 الجزء الخامس 
  46المادة 

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله بما في ميثاق األمم المتحدة ودساتير الوآاالت 
ات الخاصة بكل من هيئات األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة بصدد المتخصصة من أحكام تحدد المسئولي

 .المسائل التي يتناولها هذا العهد
  47المادة 

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في 
 . ا الطبيعيةالتمتع واالنتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها وموارده

 الجزء السادس 
  48المادة 

هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وآالة من وآاالتها المتخصصة، . 1
وأية دولة طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم 

 .في هذا العهدالمتحدة إلى أن تصبح طرفا 
 .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. يخضع هذا العهد للتصديق. 2
 . من هذه المادة1يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة . 3
 .يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة. 4
ألمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع آل صك من يخطر ا. 5

 .صكوك التصديق أو االنضمام
  49المادة 

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين لدى األمين . 1
 .العام لألمم المتحدة
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لدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضمام الخامس أما ا. 2
 .والثالثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء آل منها بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

  50المادة 
 .يع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحاديةتنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جم

 
  51المادة 

وعلى أثر . ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدى األمين العام لألمم المتحدة. 1
 إذا ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما

فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث . آانت تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها
وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف . الدول األطراف على األقل عقده األمين العام برعاية األمم المتحدة

 .ة لألمم المتحدة إلقرارهالحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العام
يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف في هذا . 2

 .العهد، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى آل منها
طراف األخرى ملزمة متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول األ. 3

 .بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته
  52المادة 

، يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع 48 من المادة 5بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 
 : من المادة المذآورة بما يلي1الدول المشار إليها في الفقرة 

 ،48ديقات واإلنضمامات المودعة طبقا للمادة التوقيعات والتص) أ(
 .51، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار المادة 49تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ) ب(

  53المادة 
يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، . 1

 .وظات األمم المتحدةفي محف
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة . 2

48. 
_______________________ 

 

 .28، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، : حقوق اإلنسان* 
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 بروتوآول االختياري األول ال: 2-4المصدر 
 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  

 البروتوآول االختياري األول 
 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد
  واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامةاعتمد وعرض للتوقيع والتصديق

  1966ديسمبر / آانون األول16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200لألمم المتحدة 
  9 وفقا ألحكام المادة 1976مارس / آذار23: تاريخ بدء النفاذ

 
 إن الدول األطراف في هذا البروتوآول،

المشار إليه فيما (ص بالحقوق المدنية والسياسية إذ ترى من المناسب، تعزيزا إلدراك مقاصد العهد الدولي الخا
ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع ") العهد"يلي باسم 
، من القيام وفقا ألحكام هذا البروتوآول، باستالم ونظر ")اللجنة"المشار إليها فيما يلي باسم (من العهد 
 المقدمة من األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك ألي حق من الحقوق المقررة في العهد، الرسائل 

 :قد اتفقت على ما يلي
 1المادة 

تعترف آل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوآول، باختصاص اللجنة في استالم ونظر الرسائل 
دولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي المقدمة من األفراد الداخلين في والية تلك ال

وال يجوز للجنة استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد ال تكون . حق من الحقوق المقررة في العهد
 .طرفا في هذا البروتوآول

 2المادة 
ذآورة في العهد قد انتهك، والذين ، لألفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم الم1رهنا بأحكام المادة 

 .يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة آتابية إلى اللجنة لتنظر فيها
  3المادة 

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوآول تكون غفال من التوقيع أو تكون، في رأى 
 . استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية ألحكام العهداللجنة منطوية على إساءة

  4المادة 
، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوآول إلى الدولة الطرف في هذا 3رهنا بأحكام المادة . 1

 .البروتوآول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد
، بموافاة اللجنة باإليضاحات أو البيانات الكتابية الالزمة لجالء تقوم الدولة المذآورة، في غضون ستة أشهر. 2

 .المسألة، مع اإلشارة عند االقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظالمة قد تكون اتخذتها
  5المادة 

تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوآول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة . 1
 . قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنيةلها من

 :ال يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إال بعد التأآد من. 2
عدم آون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية ) أ(

 الدولية،
وال تنطبق هذه القاعدة في الحاالت التي . رق التظلم المحلية المتاحةآون الفرد المعنى قد استنفذ جميع ط) ب(

 .تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة
 .تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوآول في اجتماعات مغلقة. 3
 .رف المعنية وإلى الفردتقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الط. 4

  6المادة 
 من العهد ملخصا لألعمال التي قامت بها في 45تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عمال بالمادة 

 .إطار هذا البروتوآول
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 7المادة 

ديسمبر / آانون األول14الذي اعتمدته الجمعية العامة في ) 15 -د (1514بانتظار تحقيق أغراض القرار 
 بشأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، ال تفرض أحكام هذا البروتوآول أي تقييد من 1960

أي نوع لحق تقديم االلتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق األمم المتحدة وفى غيره من االتفاقيات 
 .والصكوك الدولية المعقودة برعاية األمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة

 8لمادة ا
 .هذا البروتوآول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد. 1
وتودع صكوك التصديق لدى األمين . يخضع هذا البرتوآول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 2

 .العام لألمم المتحدة
 . يتاح االنضمام إلى هذا البروتوآول ألية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 3
 .نضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدةيقع اال. 4
يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوآول أو انضمت إليه بإيداع آل صك من . 5

 .صكوك التصديق أو االنضمام
 9المادة 

من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوآول بعد ثالثة أشهر . 1
 .العاشر لدى األمين العام لألمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذا البروتوآول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضمام . 2
ديقه أو صك العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوآول إزاء آل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك تص

 .انضمامها
  10المادة 

 .تنطبق أحكام هذا البروتوآول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية
  11المادة 

وعلي إثر . ألية دولة طرف في هذا البروتوآول أن تقترح تعديال عليه تودعه لدى األمين العام لألمم المتحدة. 1
ن العام بإبالغ الدول األطراف في هذا البروتوآول بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما ذلك يقوم األمي

فإذا حبذ عقد المؤتمر . إذا آانت تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها
 وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول ثلث الدول األطراف على األقل عقده األمين العام برعاية األمم المتحدة،

 .األطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة لألمم المتحدة إلقراره
يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف في هذا . 2

 .لدى آل منهاالبروتوآول، وفقا لإلجراءات الدستورية 
متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة . 3

 .بأحكام هذا البروتوآول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته
  12المادة 

مين العام لألمم ألية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوآول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى األ. 1
 .ويصبح االنسحاب نافذا بعد ثالثة أشهر من تاريخ استالم األمين العام لإلشعار. المتحدة

 قبل 2ال يخل االنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوآول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة . 2
 .تاريخ نفاذ االنسحاب

  13المادة 
 من هذا البروتوآول، يخطر األمين العام 8 من المادة 5تتم بمقتضى الفقرة بصرف النظر عن االخطارات التي 

 :  من العهد بما يلي48 من المادة 1لألمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 
 ، 8التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم بمقتضى المادة ) أ(
 ،11، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم بمقتضى المادة 9المادة تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول بمقتضى ) ب(
 .12إشعارات االنسحاب الواردة بمقتضى المادة ) ج(
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  14المادة 

يودع هذا البروتوآول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية . 1
 .والفرنسية، في محفوظات األمم المتحدة

م األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوآول إلى جميع الدول المشار إليها في يقو. 2
 . من العهد48المادة 

_______________________ 
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  لثانيبروتوآول االختياري اال: 3-4المصدر 
 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 
 البروتوآول االختياري الثاني 

 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
 بهدف العمل علي إلغاء عقوبة اإلعدام

 44/128بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام 
  1989ديسمبر / آانون األول15المؤرخ في 

  8، وفقا ألحكام المادة 1991يوليو / تموز11في : دخل حيز النفاذ
 

 إن الدول األطراف في هذا البرتوآول،
 لتدريجي لحقوق اإلنسان،إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة اإلعدام يسهم في تعزيز الكرامة اإلنسانية والتطوير ا

، 1948ديسمبر / آانون األول10 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد في 3وإذ تشير إلي المادة 
 ،1966ديسمبر / آانون األول16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 6والمادة 

ص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة اإلعدام  من العهد الدولي الخا6وإذ تالحظ أن المادة 
 بعبارات توحي بشدة بأن هذا اإللغاء أمر مستصوب،

واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة اإلعدام تقدما في التمتع بالحق في 
 الحياة،

  البرتوآول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة اإلعدام،ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا
 :اتفقت علي ما يلي

 1المادة 
 .ال يعدم أي شخص خاضع للوالية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوآول. 1
 .تتخذ آل دولة طرف جميع التدابير الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام داخل نطاق واليتها القضائية. 2

  2المادة 
أي تحفظ علي هذا البروتوآول إال بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام ال يسمح ب. 1

إليه، وينص علي تطبيق عقوبة اإلعدام في وقت الحرب طبقا إلدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة 
 .عسكرية وترتكب في وقت الحرب

حفظ، إلي األمين العام لألمم المتحدة، عند التصديق علي ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا الت. 2
 .البروتوآول أو االنضمام إليه، األحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب

تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار األمين العام لألمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة . 3
 .ن منطبقة علي أراضيهاحرب تكو

 3المادة 
تقوم الدول األطراف في هذا البروتوآول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، وفقا 

 . من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها إلنفاذ هذا البروتوآول40للمادة 
 4المادة 

، يمتد اختصاص اللجنة المعنية 41تكون قد قدمت إعالنا بموجب المادة بالنسبة للدول األطراف في العهد التي 
بحقوق اإلنسان في استالم الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري ال تفي 

بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوآول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق 
 .لي البروتوآول أو االنضمام إليهع

  5المادة 
بالنسبة للدول األطراف في البروتوآول االختياري األول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في استالم الرسائل 1966ديسمبر / آانون األول16المعتمد في 
ضعين لواليتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوآول ما لم تصدر الدولة الواردة من أفراد خا

 .الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوآول أو االنصمام إليه
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 6المادة 

 .تنطبق أحكام هذا البروتوآول آأحكام إضافية للعهد. 1
 من هذا البروتوآول، ال ينتقص الحق المضمون في 2ب المادة دون المساس بإمكانية إعالن تحفظ بموج. 2

 . من العهد4 من هذا البروتوآول بموجب المادة 1 من المادة 1الفقرة 
 7المادة 

 .باب التوقيع علي هذا البروتوآول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد. 1
وتودع صكوك التصديق . قت علي العهد أو انضمت إليهتصدق علي هذا البروتوآول أية دولة تكون قد صد. 2

 .لدي األمين العام لألمم المتحدة
 .يفتح باب االنضمام إلي هذا البروتوآول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. 3
 .يبدأ نفاذ االنضمام بإيداع صك االنضمام لدي األمين العام لألمم المتحدة. 4
ين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوآول أو انضمت إليه، عن يقوم األم. 5

 .إيداع آل صك من صكوك التصديق أو االنضمام
 8المادة 

يبدأ نفاذ هذا البروتوآول بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر لدي . 1
 .تحدةاألمين العام لألمم الم

يبدأ نفاذ هذا البرتوآول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام . 2
 .العاشر، بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام الخاص بها

 9المادة 
 . قيود أو استثناءاتتنطبق أحكام هذا البروتوآول علي جميع أجزاء الدول االتحادية دون أية

 10المادة 
 من العهد بالتفاصيل 48 من المادة 1يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإبالغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 

 :التالية
  من هذا البروتوآول،2التحفظات والرسائل واإلخطارات الصادرة بموجب المادة ) أ(
  من هذا البروتوآول،5 أو المادة 4البيانات الصادرة بموجب المادة ) ب(
  من هذا البروتوآول،7التوقيعات والتصديقات واإلنضمامات بموجب المادة ) ج(
 . منه8تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوآول بموجب المادة ) د(

 11المادة 
ة يودع هذا البروتوآول، الذي تتساوى نصوصه األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربي. 1

 .والفرنسية في الحجية في محفوظات األمم المتحدة
 من 48يقوم األمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوآول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة . 2

 .العهد
_______________________ 
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 القتصادیة واالجتماعية والثقافيةلعهد الدولي الخاص بالحقوق اا: 4-4المصدر 
 

 العهد الدولي الخاص
  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
 1966ديسمبر / آانون األول16المؤرخ في ) 21-د( ألف 2200ة لألمم المتحد

  27، وفقا للمادة 1976يناير / آانون الثاني3: تاريخ بدء النفاذ
 

  الديباجة
 إن الدول األطراف في هذا العهد،

إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية من آرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 
 ل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم في العالم، يشك

 وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من آرامة اإلنسان األصيلة فيه، 
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في أن يكون 

رارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين آل إنسان من التمتع البشر أح
 بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وآذلك بحقوقه المدنية والسياسية،

اة وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق األمم المتحدة، من التزام بتعزيز االحترام والمراع
 العالميين لحقوق اإلنسان وحرياته،

وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، 
 مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،

 : قد اتفقت على المواد التالية
 الجزء األول 

 1المادة 
جميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مرآزها السياسي وحرة ل. 1

 .في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي
لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية . 2

ة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون التزامات منبثق
 .وال يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. الدولي

على الدول األطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة األقاليم غير المتمتعة . 3
الحكم الذاتي واألقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا ب

 . ألحكام ميثاق األمم المتحدة
 الجزء الثاني 

 2المادة 
تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وال سيما . 1

صعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع على ال
الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل 

 .اعتماد تدابير تشريعية
جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن . 2

من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو 
 .األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصادها القومي، إلى أي مدى للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء . 3
 .ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين

 
  3المادة 
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تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذآور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية 
 . المنصوص عليها في هذا العهدواالجتماعية والثقافية

  4المادة 
تقر الدول األطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إال 
للحدود المقررة في القانون، وإال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد 

 .م في مجتمع ديمقراطيتعزيز الرفاه العا
  5المادة 

ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق ألي دولة أو جماعة أو شخص . 1
بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو 

 .ك المنصوص عليها فيهإلي فرض قيود عليها أوسع من تل
ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد . 2

تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة آون هذا العهد ال يعترف بها أو آون اعترافه بها 
 . أضيق مدي

 الجزء الثالث 
 6المادة 

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له . 1
 .إمكانية آسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق

مارسة الكاملة لهذا الحق يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها آل من الدول األطراف في هذا العهد لتأمين الم. 2
توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، واألخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق 

تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة آاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات 
 .السياسية واالقتصادية األساسية

 7المادة 
ترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على تع

 : الخصوص
 :مكافأة توفر لجميع العمال، آحد أدنى) أ(
أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا " 1"

أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تمتعها بشروط عمل ال تكون 
 تساوى العمل، 

 عيشا آريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد، " 2"
 ظروف عمل تكفل السالمة والصحة،) ب(
تباري تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال الع) ج(

 األقدمية والكفاءة،
االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واالجازات الدورية المدفوعة األجر، وآذلك ) د(

 .المكافأة عن أيام العطل الرسمية
  8المادة 

 : تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي. 1
تراك مع آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد حق آل شخص في تكوين النقابات باالش) أ(

وال يجوز إخضاع . سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه االقتصادية واالجتماعية وحمايتها
ممارسة هذا الحق ألية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، 

 لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم،
حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق هذه االتحادات في تكوين منظمات نقابية ) ب(

 دولية أو االنضمام إليها،
 ينص عليها القانون وتشكل تدابير حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي) ج(

 .ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم
 .حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى) د(
موظفي اإلدارات الحكومية ال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو . 2

 .لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق
 بشأن 1948ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة . 3



    رزمة المصادر
 

 108 اآویتاس
                                ورشة العمل األولى: یز تعليم حقوق االنسان في العرق                                                                           تعز        

 الشرق األوسط وشمال افریقيا                                                                                                              

ة من الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريق
 .شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية

 
  9المادة 

 .تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل شخص في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية
  10المادة 

 :تقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي
الجماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع، أآبر قدر ممكن من وجوب منح األسرة، التي تشكل الوحدة . 1

الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه األسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية األوالد الذين 
 .ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء ال إآراه فيه. تعيلهم

وينبغي منح األمهات العامالت، . ت خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعدهوجوب توفير حماية خاصة لألمها. 2
 .أثناء الفترة المذآورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي آافية

وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع األطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب . 3
آما يجب . ومن الواجب حماية األطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي. ظروفأو غيره من ال

جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم 
للسن يحظر القانون استخدام وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا . بالخطر أو إلحاق األذى بنموهم الطبيعي

 .الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه
  11المادة 

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل شخص في مستوى معيشي آاف له وألسرته، يوفر ما يفي . 1
الدول األطراف وتتعهد . بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية

باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على 
 .االرتضاء الحر

واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول األطراف في هذا العهد، . 2
ن الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة والالزمة بمجهودها الفردي وعن طريق التعاو

 :لما يلي
تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية من المعارف التقنية ) أ(

يقة تكفل والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطر
 أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها، 

تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجات، يضع في اعتباره المشاآل التي ) ب(
 .تواجهها البلدان المستوردة لألغذية والمصدرة لها على السواء

  12المادة 
 بحق آل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية تقر الدول األطراف في هذا العهد. 1

 .يمكن بلوغه
تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، . 2

 :تلك التدابير الالزمة من أجل
 رضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات ال) أ(
 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،) ب(
 الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها،) ج(
 .تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض) د(

 13المادة 
وهى متفقة على وجوب توجيه التربية . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق آل فرد في التربية والتعليم. 1

والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحريات 
ليم تمكين آل شخص من اإلسهام بدور نافع في وهى متفقة آذلك على وجوب استهداف التربية والتع. األساسية

مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو 
 .الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة السلم

 :الممارسة التامة لهذا الحق يتطلبوتقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان . 2
 جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،) أ(
تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع ) ب(

 بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
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جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة وال سيما باألخذ ) ج(
 تدريجيا بمجانية التعليم،

تشجيع التربية األساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا أو لم ) د(
 يستكملوا الدراسة االبتدائية،

العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة ) هـ(
 .تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية األباء، أو األوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس . 3
الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو ألوالدهم غير المدارس 

 .تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة
ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية األفراد والهيئات في إنشاء . 4

 من هذه المادة ورهنا 1وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
 . بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا

  14المادة 
آفالة إلزامية ومجانية تتعهد آل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من 

التعليم االبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد 
خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خالل عدد معقول من 

 .السنين يحدد في الخطة
 15المادة 

 : الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق آل فردتقر. 1
 أن يشارك في الحياة الثقافية،) أ(
 أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،)ب(
 .أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه) ج(
ي التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، تراعى الدول األطراف في هذا العهد، ف. 2

 .أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما
 .تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي. 3
ف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء االتصال والتعاون الدوليين في تقر الدول األطرا. 4

 . ميداني العلم والثقافة
 الجزء الرابع 

  16المادة 
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا ألحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي . 1

 . المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهدتكون قد اتخذتها وعن التقدم
توجه جميع التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس االقتصادي ) أ. (2

 واالجتماعي للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد،
التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو على األمين العام لألمم المتحدة أيضا، حين يكون ) ب(

أآثر منه، متصال بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوآاالت المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون 
الدولة الطرف المذآورة عضوا في هذه الوآالة، أن يحيل إلى تلك الوآالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه 

 .ألة، حسب الحالةالمتصل بتلك المس
  17المادة 

تقدم الدول األطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس االقتصادي . 1
واالجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول األطراف والوآاالت المتخصصة 

 .المعنية
عوامل والمصاعب التي تمنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامات المنصوص للدولة أن تشير في تقريرها إلى ال. 2

 .عليها في هذا العهد
حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى األمم المتحدة أو إلي . 3

ة دقيقة إلى المعلومات إحدى الوآاالت المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحال
 .المذآورة

  18المادة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق األمم المتحدة في ميدان 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية، أن يعقد مع الوآاالت المتخصصة ما يلزم من ترتيبات آيما توافيه بتقارير 
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 تأمين االمتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه عن التقدم المحرز في
التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها األجهزة المختصة في هذه الوآاالت بشأن هذا 

 .االمتثال
  19المادة 

ر المتعلقة بحقوق اإلنسان والمقدمة للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق اإلنسان التقاري
، لدراستها ووضع توصية 18 ومن الوآاالت المتخصصة عمال بالمادة 17 و 16من الدول عمال بالمادتين 

 . عامة بشأنها أو إلطالعها عليها عند االقتضاء
  20المادة 

قتصادي واالجتماعي للدول األطراف في هذا العهد وللوآاالت المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس اال
 أو على أي إيماء إلى توصية 19مالحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق اإلنسان بمقتضى المادة 

 .عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق اإلنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها
  21المادة 

ين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة ب
ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول األطراف في هذا العهد ومن الوآاالت المتخصصة حول 

 .التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق آفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد
  22المادة 

واالجتماعي استرعاء نظر هيئات األمم المتحدة األخرى وهيئاتها الفرعية، والوآاالت للمجلس االقتصادي 
المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من 

الءمة اتخاذ تدابير هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك األجهزة آل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول م
 .دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد

  23المادة 
توافق الدول األطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى آفالة إعمال الحقوق المعترف بها في 

تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة 
 .تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم باالشتراك مع الحكومات المعنية

 24المادة 
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق األمم المتحدة وأحكام 

ت مختلف هيئات األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة بصدد دساتير الوآاالت المتخصصة التي تحدد مسؤوليا
 .المسائل التي يتناولها هذا العهد

  25المادة 
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل 

 . في حرية التمتع واالنتفاع آليا بثرواتها ومواردها الطبيعية
 الخامس الجزء 

 26المادة 
هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في األمم المتحدة أو عضو في أية وآالة من وآاالتها المتخصصة . 1

وأية دولة طرف في النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة لألمم 
 .المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد

 .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.  هذا العهد للتصديقيخضع. 2
 . من هذه المادة1يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة . 3
 .يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة. 4
تحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع آل صك يخطر األمين العام لألمم الم. 5

 .من صكوك التصديق أو االنضمام
 27المادة 

يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق الخامس والثالثين لدى األمين . 1
 .العام لألمم المتحدة

ق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو االنضمام الخامس أما الدول التي تصد. 2
 .والثالثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء آل منها بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها

  28المادة 
 .التي تتشكل منها الدول االتحاديةتنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات 
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  29المادة 
وعلى إثر . ألية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديال عليه تودع نصه لدى األمين العام لألمم المتحدة. 1

ذلك يقوم األمين العام بإبالغ الدول األطراف في هذا العهد بأية تعديالت مقترحة، طالبا إليها إعالمه عما إذا 
فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث .  تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليهاآانت

وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف . الدول األطراف على األقل عقده األمين العام برعاية األمم المتحدة
 .لمتحدة إلقرارهالحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة لألمم ا

يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف في هذا . 2
 .العهد، وفقا لإلجراءات الدستورية لدى آل منها

 األخرى متى بدأ نفاذ هذه التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول األطراف. 3
 .ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته

  30المادة 
، يخطر األمين العام لألمم المتحدة جميع 26 من المادة 5بصرف النظر عن االخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 

 :  من المادة المذآورة بما يلي1الدول المشار إليها في الفقرة 
 ،26ت واالنضمامات التي تتم طبقا للمادة التوقيعات والتصديقا) أ(
 .29، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار المادة 27تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ) ب(

  31المادة 
يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، . 1

 .ت األمم المتحدةفي محفوظا
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة . 2

26. 
_______________________ 

 

 11، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، : حقوق اإلنسان* 
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 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 5-4المصدر 
 

  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة

  1979ديسمبر / آانون األول18 المؤرخ في 34/180لألمم المتحدة 
  )1 (27، وفقا ألحكام المادة 1981سبتمبر / أيلول3: ء النفاذتاريخ بد

 
 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، 

إذ تلحظ أن ميثاق األمم المتحدة يؤآد من جديد اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة الفرد وقدره، 
 وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، 

قوق اإلنسان يؤآد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون وإذ تلحظ أن اإلعالن العالمي لح
أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في 

 اإلعالن المذآور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، 
اف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واجب ضمان مساواة الرجل وإذ تلحظ أن على الدول األطر

 والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، 
ع وإذ تأخذ بعين االعتبار االتفاقيات الدولية المعقودة برعاية األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة، التي تشج

 مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 
وإذ تلحظ أيضا القرارات واإلعالنات والتوصيات التي اعتمدتها األمم المتحدة والوآاالت المتخصصة، للنهوض 

 بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، 
سع النطاق ضد وإذ يساورها القلق، مع ذلك، ألنه ال يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز وا

 المرأة، 
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاآا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام آرامة اإلنسان، ويعد 
عقبة أمام مشارآة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

 واألسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات المرأة في خدمة والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع
 بلدها والبشرية، 

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حاالت الفقر، ال ينلن إال أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم 
 والتدريب وفرص العمالة والحاجات األخرى، 

 الدولي الجديد، القائم على اإلنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في وإذ تؤمن بأن إقامة النظام االقتصادي
 النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، 

وإذ تنوه بأنه البد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري واالستعمار 
جنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد واالستعمار الجديد والعدوان واالحتالل األجنبي والسيطرة األ

 للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا آامال، 
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم واألمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين 

لسالح العام وال سيما نزع السالح النووي جميع الدول بغض النظر عن نظمها االجتماعية واالقتصادية، ونزع ا
في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العالقات بين 
البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة األجنبية واالستعمارية واالحتالل األجنبي في تقرير 

ن شأن احترام السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية، النهوض بالتقدم االجتماعي المصير واالستقالل، وآذلك م
 والتنمية، واإلسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، 

 وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة ألي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشارآة المرأة،
 على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشارآة ممكنة في جميع الميادين، 

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه األسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى اآلن 
 على نحو آامل، واألهمية االجتماعية لألمومة ولدور الوالدين آليهما في األسرة وفى تنشئة األطفال،

إذ تدرك أن دور المرأة في اإلنجاب ال يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة األطفال تتطلب بدال من ذلك و
 تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع آكل، 

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وآذلك 
 ر المرأة في المجتمع واألسرة، في دو
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وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعالن القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا 
 الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، 

 : قد اتفقت على ما يلي
 الجزء األول

 1المادة 
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس " التمييز ضد المرأة"ه االتفاقية يعنى مصطلح ألغراض هذ

الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في 
ان آخر، أو توهين أو إحباط الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميد

تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين 
 .الرجل

 2المادة 
تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون 

 : اء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يليإبطاء، سياسة تستهدف القض
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى، إذا لم يكن ) أ(

من الوسائل هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن، وآفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره 
 المناسبة،

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر آل تمييز ) ب(
 ضد المرأة،

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن ) ج(
 سسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،طريق المحاآم ذات االختصاص والمؤ

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وآفالة تصرف السلطات ) د(
 والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛

 نظمة أو مؤسسة،اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو م) هـ(
اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة ) و(

 واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
 .إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة) ي(

 3المادة 
ألطراف في جميع الميادين، وال سيما الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، آل تتخذ الدول ا

وذلك لتضمن لها ممارسة . التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين
 .ع الرجلحقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على أساس المساواة م

  4المادة 
ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة . 1

تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية، ولكنه يجب أال يستتبع، على أي نحو، اإلبقاء على معايير غير 
 . بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملةمتكافئة أو منفصلة، آما يجب وقف العمل

ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة تستهدف حماية األمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في . 2
 .هذه االتفاقية، إجراء تمييزيا

  5المادة 
 :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي

تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات ) أ(
العرفية وآل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على 

 أدوار نمطية للرجل والمرأة،
لية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، االعتراف بكون تنشئة آفالة تضمين التربية العائ) ب(

األطفال وتربيتهم مسؤولية مشترآة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار 
 األساسي في جميع الحاالت 

  6المادة 
منها، لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي 

 . واستغالل بغاء المرأة
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 الجزء الثاني
  7المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، 
 :وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب ) أ(
 أعضاؤها باالقتراع العام،

المشارآة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع ) ب(
 المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

 .المشارآة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد) ج(
  8المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، 
 .لدوليةفرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشتراك في أعمال المنظمات ا

  9المادة 
. تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اآتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها. 1

وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير 
 .، أو أن تفرض عليها جنسية الزوجتلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية

 . تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 2
 الجزء الثالث

 10المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية 

 :بية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأةلحقوق الرجل في ميدان التر
شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في ) أ(

المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة 
كفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وآذلك في جميع أنواع م

 التدريب المهني،
التساوي في المناهج الدراسية، وفى االمتحانات، وفى مستويات مؤهالت المدرسين، وفى نوعية المرافق ) ب(

 والمعدات الدراسية،
نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن القضاء على أي مفهوم ) ج(

طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، وال سيما عن طريق 
 تنقيح آتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

  المنح واإلعانات الدراسية األخرى،التساوي في فرص الحصول على) د(
التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو األمية ) هـ(

الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل 
 والمرأة،

 ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء الالئى ترآن المدرسة قبل األوان،خفض معدالت ) و(
 التساوي في فرص المشارآة النشطة في األلعاب الرياضية والتربية البدنية،) ز(
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على آفالة صحة األسر ورفاهها، بما في ذلك ) ح(

 .واإلرشادات التي تتناول تنظيم األسرةالمعلومات 
  11المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، . 1
 :على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وال سيما

 الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،) أ(
 الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون االستخدام،) ب(
الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط ) ج(

لتلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك ا
 والتدريب المتكرر،

الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ) د(
 ذي القيمة المساوية، وآذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

عي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير الحق في الضمان االجتما) هـ(
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 ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، وآذلك الحق في إجازة مدفوعة األجر،
 .الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلنجاب) و(
أو األمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج . 2

 :األطراف التدابير المناسبة
لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة األمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة ) أ(

 الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
ر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل إلدخال نظام إجازة األمومة المدفوعة األج) ب(

 السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية،
لتشجيع توفير الخدمات االجتماعية المساندة الالزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين االلتزامات العائلية ) ج(

ن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من وبين مسؤوليات العمل والمشارآة في الحياة العامة، وال سيما ع
 مرافق رعاية األطفال،

 .لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في األعمال التي يثبت أنها مؤذية لها) د(
يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء . 3

 .ولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب االقتضاءالمعرفة العلمية والتكن
  12المادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من . 1
الصحية، بما في أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية 

 .ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة
 من هذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل 1بالرغم من أحكام الفقرة . 2

والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات مجانية عند االقتضاء، وآذلك تغذية آافية أثناء الحمل 
 .والرضاعة

  13المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجاالت األخرى للحياة 
 : االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، والسيما

 الحق في االستحقاقات العائلية،) أ(
 ل على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال االئتمان المالي،الحق في الحصو) ب(
 .الحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية) ج(

 14المادة 
ألدوار الهامة التي تضع الدول األطراف في اعتبارها المشاآل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، وا. 1

تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا ألسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات االقتصاد غير النقدية، وتتخذ 
 .جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه االتفاقية على المرأة في المناطق الريفية

ضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للق. 2
لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية 

 : بوجه خاص الحق في
 المشارآة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المستويات،) أ(
ت العناية الصحية المالئمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة الوصول إلى تسهيال) ب(

 بتنظيم األسرة،
 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي،) ج(
الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو ) د(

ك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة آفاءتها األمية الوظيفي، وآذل
 التقنية،

تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل ) هـ(
 عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

 طة المجتمعية،المشارآة في جميع األنش) و(
فرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وتسهيالت التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، ) ز(

 والمساواة في المعاملة في مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي وآذلك في مشاريع التوطين الريفي،
كان والمرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلس) ح(

 . والماء، والنقل، والمواصالت
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 الجزء الرابع
  15المادة 

 .تعترف الدول األطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 1
ه تمنح الدول األطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، وتساوى بينها وبين. 2

وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود . في فرص ممارسة تلك األهلية
 .وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية

ا أثر قانوني تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون له. 3
 .يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية

تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحرآة األشخاص وحرية . 4
 .اختيار محل سكناهم وإقامتهم

  16المادة 
التمييز ضد المرأة في آافة األمور المتعلقة تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على . 1

 :بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
 نفس الحق في عقد الزواج،) أ(
 نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل،) ب(
 أثناء الزواج وعند فسخه،نفس الحقوق والمسؤوليات ) ج(
نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في األمور المتعلقة ) ح(

 بأطفالهما وفى جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول،
طفل والذي يليه، وفى نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين ال) هـ(

 الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك ) د(

جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار من األعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى 
 األول،

 نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم األسرة والمهنة ونوع العمل،) ز(
نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها ) ح(

 . سواء بال مقابل أو مقابل عوضوالتصرف فيها،
ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي . 2

 . منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا
 الجزء الخامس

 17المادة 
يشار (في تنفيذه هذه االتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة من أجل دراسة التقدم المحرز . 1

تتألف، عند بدء نفاذ االتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف ) إليها فيما يلي باسم اللجنة
قية الرفيعة الخامسة والثالثين عليها أو انضمامها إليها من ثالثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخل

والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه االتفاقية، تنتخبهم الدول األطراف من بين مواطنيها 
ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيالء االعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف األشكال 

 .الحضارية وآذلك النظم القانونية الرئيسية
اء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف ولكل دولة طرف أن ينتخب أعض. 2

 .ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها
يجرى االنتخاب األول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية، وقبل ثالثة أشهر على األقل من . 3

دة رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم تاريخ آل انتخاب، يوجه األمين العام لألمم المتح
ويعد األمين العام قائمة ألفبائية بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو، . ترشيحاتها في غضون شهرين

 .مع ذآر الدولة الطرف التي رشحت آال منهم، ويبلغها إلى الدول األطراف
. ل األطراف يدعو إليه األمين العام في مقر األمم المتحدةتجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدو. 4

وفى ذلك االجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول األطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون األشخاص المنتخبون 
لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أآبر عدد من األصوات وعلى أآثرية مطلقة من أصوات 

 .األطراف الحاضرين والمصوتينممثلي الدول 
غير أن فترة تسعة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب . ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. 5

األول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد االنتخاب األول فورا، باختيار أسماء هؤالء 
 .األعضاء التسعة بالقرعة
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 من هذه المادة بعد 4 و 3 و 2خاب أعضاء اللجنة اإلضافيين الخمسة وفقا ألحكام الفقرات يجرى انت. 6
وتنتهي والية اثنين من األعضاء اإلضافيين المنتخبين بهذه المناسبة . التصديق أو االنضمام الخامس والثالثين

 .ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. في نهاية فترة سنتين
لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي آف خبيرها عن العمل آعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر . 7

 .من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة
يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد األمم المتحدة باألحكام والشروط التي . 8

 .  إيالء االعتبار ألهمية المسؤوليات المنوطة باللجنةتحددها الجمعية، مع
يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق لالضطالع بصورة فعالة بالوظائف . 9

 .المنوطة بها بموجب هذه االتفاقية
  18المادة 

 تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى األمين العام لألمم المتحدة،. 1
وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، آيما تنظر 

 : اللجنة في هذا التقرير وذلك
 في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،) أ(
 ألقل، وآذلك آلما طلبت اللجنة ذلك،وبعد ذلك آل أربع سنوات على ا) ب(
 .يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بااللتزامات المقررة في هذه االتفاقية. 2

  19المادة 
 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 1
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 2

 20المادة 
 من 18نة، عادة، مدى فترة ال تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة تجتمع اللج. 1

 .هذه االتفاقية
 .تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. 2

 21المادة 
امة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية الع. 1

واالجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول 
وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول األطراف، إن . األطراف
 .وجدت

 .ن العام تقارير اللجنة إلى لجنة مرآز المرأة، لغرض إعالمهايحيل األمي. 2
 22المادة 

يحق للوآاالت المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه 
لتي تقع في وللجنة أن تدعو الوآاالت المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية في المجاالت ا. االتفاقية

 . نطاق أعمالها
 الجزء السادس

 23المادة 
 :ليس في هذه االتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أآثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة

 في تشريعات دولة طرف ما،) أ(
 .أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة) ب(

  24المادة 
تتعهد الدول األطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق اإلعمال الكامل 

 للحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية،
  25المادة 

 .يكون التوقيع على هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول. 1
 .يسمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية. 2
 .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. تخضع هذه االتفاقية للتصديق. 3
ويقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام . يكون االنضمام إلى هذه االتفاقية متاحا لجميع الدول. 4

 .لألمم المتحدة
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 26المادة 

ظر في هذه االتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه ألية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة الن. 1
 .إلى األمين العام لألمم المتحدة

 .تقرر الجمعية العامة لألمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب. 2
  27المادة 

 أو االنضمام العشرين لدى يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق. 1
 .األمين العام لألمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين فيبدأ نفاذ . 2
 .االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 28المادة 
يتلقى األمين العام لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام، ويقوم . 1

 .بتعميمها على جميع الدول
 .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه االتفاقية وغرضها. 2
العام لألمم المتحدة، الذي يقوم يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى األمين . 3

 .ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه. عندئذ بإبالغ جميع الدول به
  29المادة 

يعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أآثر من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال . 1
فإذا لم يتمكن األطراف، خالل ستة . لى طلب واحدة من هذه الدوليسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء ع

اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك األطراف 
 .إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي للمحكمة

لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها، أنها ال تعتبر نفسها ملزمة ألية دولة طرف أن تعلن، . 2
وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا .  من هذه المادة1بالفقرة 

 . من هذا القبيل
 تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه  من هذه المادة أن2ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة . 3

 .إلى األمين العام لألمم المتحدة
 30المادة 

تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية 
 .والفرنسية لدى األمين العام لألمم المتحدة

 .المفوضون حسب األصول، بإمضاء هذه االتفاقيةوإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، 
_______________________ 

 

 .208، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، : حقوق اإلنسان* 
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 اتفاقية حقوق الطفل: 6-4المصدر 

 

  اتفاقية حقوق الطفل
 لتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة اعتمدت وعرضت ل
 1989نوفمبر / تشرين الثاني20 المؤرخ في 44/25لألمم المتحدة 

  49، وفقا للمادة 1990سبتمبر / أيلول2: تاريخ بدء النفاذ
 

 الديباجة
 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

م المتحدة، يشكل االعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األم
 األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب األمم المتحدة قد أآدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق األساسية 
امة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى االجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في لإلنسان وبكر

 جو من الحرية أفسح،
وإذا تدرك أن األمم المتحدة قد أعلنت، في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين 

لحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من بحقوق اإلنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق وا
أنواع التمييز آالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو 

 األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،
نت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أن للطفولة الحق في رعاية وإذ تشير إلى أن األمم المتحدة قد أعل

 ومساعدة خاصتين،
واقتناعا منها بأن األسرة، باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها 

 الكامل بمسؤولياتها داخل وبخاصة األطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة الالزمتين لتتمكن من االضطالع
 المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، آي تترعرع شخصيته ترعرعا آامال ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من 
 السعادة والمحبة والتفاهم،

معلنة وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا آامال ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا ال
 في ميثاق األمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة واإلخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذآرت في إعالن جنيف لحقوق الطفل لعام 
 والمعترف 1959نوفمبر /لثاني تشرين ا20 وفى إعالن حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 1924

والسيما في (به في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
وال سيما في المادة (وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) 24 و 23المادتين 

  ذات الصلة للوآاالت المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،وفى النظم األساسية والصكوك) 10
أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية "وإذ تضع في اعتبارها 

 وذلك آما جاء في إعالن حقوق الطفل،" خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الوالدة وبعدها
تشير إلى أحكام اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم، مع وإذ 

االهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية 
ن حماية النساء واألطفال أثناء الطوارئ ، وإلى اإلعالن بشأ)قواعد بكين(إلدارة شئون قضاء األحداث 

 والمنازعات المسلحة،
وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفاال يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤالء األطفال 

 يحتاجون إلى مراعاة خاصة،
 عرعه ترعرعا متناسقا،وإذ تأخذ في االعتبار الواجب أهمية تقاليد آل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وتر

 وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة األطفال في آل بلد، وال سيما في البلدان النامية،
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 : قد اتفقت على ما يلي
 الجزء األول

 1المادة 
لك بموجب ألغراض هذه االتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذ

 .القانون المنطبق عليه
 2المادة 

تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع . 1
من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو 

السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، لغتهم أو دينهم أو رأيهم 
 .أو مولدهم، أو أي وضع آخر

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة . 2
 عليه أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر على أساس مرآز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين

 .عنها أو معتقداتهم
 3المادة 

في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة، . 1
 .لح الطفل الفضلىأو المحاآم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية، يولي االعتبار األول لمصا

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية الالزمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه . 2
أو أوصيائه أو غيرهم من األفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية 

 .واإلدارية المالئمة
طراف أن تتقيد المؤسسات واإلدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية األطفال تكفل الدول األ. 3

بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، وال سيما في مجالي السالمة والصحة وفى عدد موظفيها 
 .وصالحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة اإلشراف

 4المادة 
شريعية واإلدارية وغيرها من التدابير المالئمة إلعمال الحقوق المعترف بها تتخذ الدول األطراف آل التدابير الت

وفيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول األطراف هذه التدابير . في هذه االتفاقية
 .إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي

 5المادة 
م الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة الموسعة أو تحتر

الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو األوصياء أو غيرهم من األشخاص المسؤولين قانونا عن 
الئمين عند ممارسة الطفل الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه واإلرشاد الم

 .الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية
 6المادة 

 .تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة. 1
 .تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. 2

 7المادة 
لحق في اآتساب جنسية، ويكون له قدر يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ والدته في اسم وا. 1

 .اإلمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما
تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة . 2

 .بهذا الميدان، والسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك
 8المادة 

تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصالته . 1
 .العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول األطراف المساعدة . 2
 .والحماية المناسبتين من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته
 9المادة 

تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهما، إال عندما تقرر السلطات المختصة، . 1
رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون 

وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو . لطفل الفضلىمصالح ا
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 .إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل
رصة لالشتراك في  من هذه المادة، تتاح لجميع األطراف المعنية الف1في أية دعاوى تقام عمال بالفقرة . 2

 .الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها
تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات . 3

 .شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى
صل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول األطراف، مثل تعريض أحد في الحاالت التي ينشأ فيها هذا الف. 4

بما في ذلك الوفاة التي تحدث (الوالدين أو آليهما أو الطفل لالحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة 
ند ، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو ع)ألي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص

أو أعضاء (االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، المعلومات األساسية الخاصة بمحل وجود عضو األسرة الغائب 
وتضمن الدول األطراف آذلك أن ال تترتب . إال إذا آان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل) األسرة الغائبين

 ).أو األشخاص المعنيين( المعنى على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص
 10المادة 

، تنظر الدول األطراف في الطلبات 9 من المادة 1وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف بموجب الفقرة . 1
التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل األسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية 

لدول األطراف آذلك أال تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وتكفل ا. وسريعة
 .وعلى أفراد أسرهم

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت . 2
لغاية ووفقا اللتزام الدول األطراف بموجب الفقرة وتحقيقا لهذه ا. مباشرة بكال والديه، إال في ظروف استثنائية

، تحترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول 9 من المادة 2
وال يخضع الحق في مغادرة أي بلد إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية . بلدهم

، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم وتكون متفقة األمن الوطني
 .مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذه االتفاقية

 11المادة 
 .تتخذ الدول األطراف تدابير لمكافحة نقل األطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة. 1
رض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو االنضمام إلى اتفاقات وتحقيقا لهذا الغ. 2

 .قائمة
 12المادة 

تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك اآلراء . 1
 .االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجهبحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل 

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس . 2
 .الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني

 13المادة 
 في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها يكون للطفل الحق. 1

وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها 
 .الطفل

ها وأن تكون الزمة لتأمين ما يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون علي. 2
 :يلي

 احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،) أ(
 .حماية األمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) ب(

 14المادة 
 .تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. 1
الدين وآذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيين عليه، في توجيه تحترم الدول األطراف حقوق وواجبات الو. 2

 .الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة
ال يجوز أن يخضع اإلجهار بالدين أو المعتقدات إال للقيود التي ينص عليها القانون والالزمة لحماية السالمة . 3

 .داب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرينالعامة أو النظام أو الصحة أو اآل
 15المادة 

 .تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية االجتماع السلمي. 1
ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة . 2
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اطي لصيانة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو في مجتمع ديمقر
 .اآلداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 16المادة 
ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو . 1

 .قانوني بشرفه أو سمعتهمراسالته، وال أي مساس غير 
 .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. 2
 

 17المادة 
تعترف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانية حصول الطفل على 

هدف تعزيز رفاهيته االجتماعية المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تست
 :والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول األطراف بما يلي

تشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة االجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح ) أ(
 ،29المادة 

 في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية تشجيع التعاون الدولي) ب(
 والوطنية والدولية،

 تشجيع إنتاج آتب األطفال ونشرها،) ج(
تشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة لالحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من ) د(

 ن،مجموعات األقليات أو إلى السكان األصليي
تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع ) هـ(

 . في االعتبار18 و 13أحكام المادتين 
 18المادة 

تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف بالمبدأ القائل إن آال الوالدين يتحمالن مسؤوليات . 1
وتقع علي عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية . الطفل ونموهمشترآة عن تربية 

 .وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي. األولي عن تربية الطفل ونموه
م في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه االتفاقية، على الدول األطراف في هذه االتفاقية أن تقد. 2

المساعدة المالئمة للوالدين ولألوصياء القانونيين في االضطالع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل 
 .تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية األطفال

تتخذ الدول األطراف آل التدابير المالئمة لتضمن ألطفال الوالدين العاملين حق االنتفاع بخدمات ومرافق . 3
 .ي هم مؤهلون لهارعاية الطفل الت

 19المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من . 1

آافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة 
أو الوصي القانوني ) الوالدين(، بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد المعاملة أو االستغالل

 .عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته) األوصياء القانونيين(
ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم . 2

وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وآذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت الالزم للطفل 
إساءة معاملة الطفل المذآورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها 

 .وآذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء
 20المادة 

 أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، للطفل المحروم بصفة مؤقتة. 1
 .بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

 .تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. 2
ر، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون اإلسالمي، أو التبني، يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمو. 3

وعند النظر في الحلول، ينبغي إيالء االعتبار . أو، عند الضرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال
 .الواجب الستصواب االستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية

 21المادة 
 :أو تجيز نظام التبني إيالء مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول والقيام بما يلي/تضمن الدول التي تقر و

تضمن أال تصرح بتبني الطفل إال السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها ) أ(
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ن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أ
واألقارب واألوصياء القانونيين وأن األشخاص المعنيين، عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على 

 التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،
عاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لر) ب(

 حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمة في وطنه،
تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق ) ج(

 بالتبني الوطني،
ة آي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني ال تعود على أولئك تتخذ جميع التدابير المناسب) د(

 المشارآين فيها بكسب مالي غير مشروع،
تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، وتسعى، في ) هـ(

 . آخر من خالل السلطات أو الهيئات المختصةهذا اإلطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد
 22المادة 

تتخذ الدول األطراف في هذه االتفاقية التدابير المالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مرآز الجئ، . 1
أو الذي يعتبر الجئا وفقا للقوانين واإلجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه 

ه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة اإلنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة والدا
الموضحة في هذه االتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية اإلنسانية أو المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تكون 

 .الدول المذآورة أطرافا فيها
ا تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها األمم المتحدة ولهذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب م. 2

وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع األمم المتحدة، 
لحماية طفل آهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل الجئ ال يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، 

حصول على المعلومات الالزمة لجمع شمل أسرته، وفى الحاالت التي يتعذر فيها العثور على من أجل ال
الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة ألي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو 

 .مؤقته من بيئته العائلية ألي سبب، آما هو موضح في هذه االتفاقية
 23المادة 

تعترف الدول األطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة آاملة وآريمة، في ظروف تكفل له . 1
 .آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفعلية في المجتمع

تعترف الدول األطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك . 2
لمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة ول

 .الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه
 من هذه المادة مجانا آلما 2إدراآا لالحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة . 3

عاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى أمكن ذلك، مع مرا
ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعال على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة 

 االندماج االجتماعي التأهيل، واإلعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق
 .للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه ممكن

على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية . 4
 ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج الوقائية والعالج الطبي والنفسي والوظيفي لألطفال المعوقين، بما في

إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول األطراف من تحسين قدراتها 
 .وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية. ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجاالت

 24المادة 
دول األطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج تعترف ال. 1

وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في . األمراض وإعادة التأهيل الصحي
 .الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه

 :تخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجلتتابع الدول األطراف إعمال هذا الحق آامال وت. 2
 خفض وفيات الرضع واألطفال،) أ(
آفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية الالزمتين لجميع األطفال مع التشديد على تطوير الرعاية ) ب(

 الصحية األولية،
عن طريق أمور منها تطبيق مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، ) ج(

التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها 
 أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
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 آفالة الرعاية الصحية المناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها،) د(
 سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات األساسية المتعلقة بصحة آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، وال) هـ(

الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة واإلصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، 
 وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجاالت ومساعدتها في االستفادة من هذه المعلومات،

 .الصحية الوقائية واإلرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم األسرةتطوير الرعاية ) و(
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الفعالة والمالئمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة . 3

 .األطفال
ل بشكل تدريجي إلى اإلعمال الكامل تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوص. 4

 .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. للحق المعترف به في هذه المادة
 25المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة ألغرض الرعاية أو الحماية أو عالج صحته 
 .رية للعالج المقدم للطفل ولجميع الظروف األخرى ذات الصلة بإيداعهالبدنية أو العقلية في مراجعة دو

 26المادة 
تعترف الدول األطراف لكل طفل بالحق في االنتفاع من الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمين االجتماعي، . 1

 .وتتخذ التدابير الالزمة لتحقيق اإلعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني
بغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل واألشخاص المسؤولين عن إعالة ين. 2

 .الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات
 27المادة 

ي والعقلي والروحي والمعنوي تعترف الدول األطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدن. 1
 .واالجتماعي

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو األشخاص اآلخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية األساسية عن القيام، . 2
 .في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة الالزمة لنمو الطفل

 وفى حدود إمكانياتها، التدابير المالئمة من أجل مساعدة تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية. 3
الوالدين وغيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة 

 .المادية وبرامج الدعم، وال سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان
سبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص اآلخرين تتخذ الدول األطراف آل التدابير المنا. 4

وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص . المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج
المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول األطراف االنضمام 

 .فاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وآذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبةإلى ات
 28المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس . 1
 :تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

 احا مجانا للجميع،جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومت) أ(
تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع األطفال، ) ب(

 واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
 تاحا للجميع على أساس القدرات،جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، م) ج(
 جعل المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفى متناولهم،) د(
 .اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة) هـ(
ارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع آرامة تتخذ الدول األطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إد. 2

 .الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية
تقوم الدول األطراف في هذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة . 3

سير الوصول إلى المعرفة العلمية بهدف اإلسهام في القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحاء العالم وتي
 .وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة

  29المادة 
 :توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو. 1
  إمكاناتها،تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى) أ(
 تنمية احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة،) ب(
تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل ) ج(

 حضارته،والبلد الذي نشأ فيه في األصل والحضارات المختلفة عن 
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إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين ) د(
الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إلى 

 السكان األصليين،
 .تنمية احترام البيئة الطبيعية) هـ(
 ما يفسر على أنه تدخل في حرية األفراد والهيئات في إنشاء 28ليس في نص هذه المادة أو المادة . 2

 من هذه المادة 1المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
 .تي قد تضعها الدولةوباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا ال

 30المادة 
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان األصليين، ال يجوز حرمان 

الطفل المنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو 
 .ره، أو استعمال لغتهاالجهار بدينه وممارسة شعائ

 31المادة 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة . 1

 .لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون
ة والفنية وتشجع على توفير تحترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافي. 2

 .فرص مالئمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ
 32المادة 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون . 1
را بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضا

 .أو المعنوي، أو االجتماعي
ولهذا . تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. 2

 :طراف بوجه خاص بما يليالغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األ
 تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل،) أ(
 وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،) ب(
 .فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية) ج(

 33المادة 
ير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية، تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التداب

لوقاية األطفال من االستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في 
المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام األطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة 

 واالتجار بها
 34 المادة

ولهذه األغراض . تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي
 :تتخذ الدول األطراف، بوجه خاص، جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع

 حمل أو إآراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،) أ(
 االستخدام االستغاللي لألطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،) ب(
 .االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض والمواد الداعرة) ج(

 35المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع اختطاف األطفال أو 

 .يعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكالب
 36المادة 

 .تحمي الدول األطراف الطفل من سائر أشكال االستغالل الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل
 37المادة 

 :تكفل الدول األطراف
وال . اسية أو الالإنسانية أو المهينةأال يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق) أ(

تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة 
 دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم،

أو ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه . أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية) ب(
 سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسته إال آملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة،
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يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان، وبطريقة تراعى ) ج(
ما لم وبوجه خاص، يفصل آل طفل محروم من حريته عن البالغين، . احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه

يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خالف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق 
 المراسالت والزيارات، إال في الظروف االستثنائية،

يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة ) د(
في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة المناسبة، فضال عن الحق 

 .ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل
 38المادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة . 1
 .ل وأن تضمن احترام هذه القواعدوذات الصلة بالطف

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين لم يبلغ سنهم . 2
 .خمس عشرة سنة اشتراآا مباشرا في الحرب

وعند . تمتنع الدول األطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. 3
جنيد من بين األشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الت

 .الدول األطراف أن تسعي إلعطاء األولوية لمن هم أآبر سنا
تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماتها بمقتضى القانون اإلنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في . 4

 .ة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنزاع مسلحالمنازعات المسلح
 39المادة 

تتخذ الدول األطراف آل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل 
، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة

ويجرى هذا التأهيل وإعادة . المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة
 .االندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وآرامته

  40المادة 
تهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن تعترف الدول األطراف بحق آل طفل يدعي أنه ان. 1

يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما لآلخرين من حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في 

 .المجتمع
 :وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول األطراف، بوجه خاص، ما يلي. 2
عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم ) أ(

 تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
 :يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على األقل) ب(
 افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،" 1"
إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو األوصياء القانونيين عليه عند " 2"

 ساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة المالئمة إلعداد وتقديم دفاعه،االقتضاء، والحصول على م
قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاآمة عادلة " 3"

وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو األوصياء القانونيين 
  ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، وال سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،عليه،

عدم إآراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين " 4"
 وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،

عتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى إذا ا" 5"
 وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،

 الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،" 6"
 .تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى" 7"
تسعى الدول األطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على األطفال . 3

 :الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي
 دنيا يفترض دونها أن األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات،تحديد سن ) أ(
استصواب اتخاذ تدابير عند االقتضاء لمعاملة هؤالء األطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة ) ب(

 .أن تحترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احترام آامال
 الرعاية واإلرشاد واإلشراف، والمشورة، واالختبار، والحضانة، وبرامج تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر. 4
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التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاههم 
 .وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء

 41المادة 
 :رع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد فيليس في هذه االتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أس

 قانون دولة طرف، أو،) أ(
 . القانون الدولي الساري على تلك الدولة) ب(

 الجزء الثاني 
 42المادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل المالئمة والفعالة، بين 
 .ى السواءالكبار واألطفال عل

 43المادة 
تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في استيفاء تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها في هذه . 1

 .االتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي
الكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة و. 2

وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم . تغطيه هذه االتفاقية
 .الشخصية، ويولى االعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وآذلك للنظم القانونية الرئيسية

ئمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكل دولة طرف أن ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قا. 3
 .ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

يجرى االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على األآثر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعد ذلك . 4
ن تاريخ آل انتخاب رسالة إلى ويوجه األمين العام لألمم المتحدة قبل أربعة أشهر على األقل م. مرة آل سنتين

ثم يعد األمين العام قائمة مرتبة ترتيبا . الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين
ألفبائيا بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول األطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول 

 .األطراف في هذه االتفاقية
وفى . رى االنتخابات في اجتماعات للدول األطراف يدعو األمين العام إلي عقدها في مقر األمم المتحدةتج. 5

هذه االجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون األشخاص المنتخبون 
ية المطلقة ألصوات ممثلي الدول لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أآبر عدد من األصوات وعلى األغلب

 .األطراف الحاضرين المصوتين
غير أن مدة . ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. 6

والية خمسة من األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد االنتخاب األول مباشرة 
 .رئيس االجتماع باختيار أسماء هؤالء األعضاء الخمسة بالقرعةيقوم 

إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين . 7
 الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الوالية، رهنا

 .بموافقة اللجنة
 .تضع اللجنة نظامها الداخلي. 8
 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 9

وتجتمع اللجنة . تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر األمم المتحدة أو في أي آان مناسب آخر تحدده اللجنة. 10
ا اقتضى األمر، في اجتماع للدول عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذ

 .األطراف في هذه االتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة
يوفر األمين العام لألمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق الضطالع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها . 11

 .بموجب هذه االتفاقية
موافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه االتفاقية، ب. 12

 .األمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام
 44المادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي . 1
 :في هذه االتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوقاعتمدتها إلنفاذ الحقوق المعترف بها 

 في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،) أ(
 .وبعد ذلك مرة آل خمس سنوات) ب(
ت توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بااللتزاما. 2

ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على . المتعهد بها بموجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب
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 .معلومات آافية توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ االتفاقية في البلد المعنى
الحقة وفقا ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير . 3

 .من هذه المادة، المعلومات األساسية التي سبق لها تقديمها) ب (1للفقرة 
 .يجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية. 4
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة آل سنتين، عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي، تقارير عن . 5

 .هاأنشطت
 .تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. 6

  45المادة 
 :لدعم تنفيذ االتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه االتفاقية

تحدة أن يكون من حق الوآاالت المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة األمم الم) أ(
وللجنة أن تدعو الوآاالت . تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق واليتها من أحكام هذه االتفاقية

المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة األخرى، حسبما تراه مالئما، لتقديم مشورة 
وللجنة أن تدعو الوآاالت . في نطاق والية آل منهاخبرائها بشأن تنفيذ االتفاقية في المجاالت التي تدخل 

المتخصصة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة األمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ االتفاقية 
 في المجاالت التي تدخل في نطاق أنشطتها،

م المتحدة للطفولة والهيئات تحيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إلى الوآاالت المتخصصة ومنظمة األم) ب(
المختصة األخرى أية تقارير من الدول األطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى 

حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بمالحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو 
 قتراحات،اإلشارات، إن وجدت مثل هذه المالحظات واال

يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى األمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا ) ج(
 محددة تتصل بحقوق الطفل،

 من هذه 45، 44يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عمال بالمادتين ) د(
 االقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة وتحال مثل هذه. االتفاقية

 . إن وجدت. مصحوبة بتعليقات الدول األطراف
 الجزء الثالث

  46المادة 
 .يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول

 47المادة 
 .لعام لألمم المتحدةوتودع صكوك التصديق لدى األمين ا. تخضع هذه االتفاقية للتصديق

 48المادة 
وتودع صكوك االنضمام لدى األمين العام لألمم . يظل باب االنضمام إلى هذه االتفاقية مفتوحا لجميع الدول

 .المتحدة
 49المادة 

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدي . 1
 .لعام األمم المتحدةاألمين ا

الدول التي تصدق علي هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين، يبدأ نفاذ . 2
 .االتفاقية إزاءها في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها

 50المادة 
ويقوم األمين العام . خال تعديل وأن تقدمه إلى األمين العام لألمم المتحدةيجوز ألي دولة طرف أن تقترح إد. 1

عندئذ بإبالغ الدول األطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا آانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول 
ألقل، في غضون وفى حالة تأييد ثلث الدول األطراف على ا. األطراف للنظر في االقتراحات والتصويت عليها

. أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو األمين العام إلى عقده تحت رعاية األمم المتحدة
 .ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة إلقراره

 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة لألمم المتحدة وتقبله 1 للفقرة يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا. 2
 .الدول األطراف في هذه االتفاقية بأغلبية الثلثين

تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف التي قبلتها وتبقى الدول األطراف األخرى ملزمة . 3
 .بقة تكون قد قبلتهابأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت سا
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 51المادة 
يتلقى األمين لألمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو االنضمام، ويقوم بتعميمها . 1

 .على جميع الدول
 .ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغرضها. 2
هذا المعنى إلى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يقوم يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار ب. 3

 .ويصبح هذا اإلشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل األمين العام. عندئذ بإبالغ جميع الدول به
 
 

 52المادة   
ويصبح . متحدةيجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى األمين العام لألمم ال

 .االنسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمين العام هذا اإلشعار
 53المادة 

 .يعين األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية
 54المادة 

يودع أصل هذه االتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية 
 .ة والفرنسية، لدى األمين العام لألمم المتحدةوالعربي

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب األصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه 
 .االتفاقية

_______________________ 
 

 .237، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، : حقوق اإلنسان* 
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البروتوآول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في : 7-4المصدر 
 المنازعات المسلحه

 
البروتوآول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في 

*المنازعات المسلحة  
 263النضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق وا

2000مايو / أيار25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في   
 

2002 فبراير 23دخل حيز النفاذ في   
 

 إن الدول األطراف في هذا البروتوآول،
ل على تعزيز  مما يدل على االلتزام الواسع بالعم)1(إذ يشجعها التأييد الساحق التفاقية حقوق الطفل

 حقوق الطفل وحمايتها،
وإذ تؤآد من جديد أن حقوق األطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي االستمرار في تحسين حالة 

 األطفال دون تمييز، فضال  عن تنشئتهم وتربيتهم في آنف السلم واألمن،
هذا الوضع من وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على األطفال وما ل

 عواقب في األجل الطويل على استدامة السلم واألمن والتنمية،
وإذ تدين استهداف األطفال في حاالت المنازعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية 

بموجب القانون الدولي، بما فيها أماآن تتسم عموما  بتواجد آبير لألطفال مثل المدارس 
 والمستشفيات،

 وخاصة إدراجها التجنيد اإللزامي أو )2(حظ اعتماد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةوإذ تال
الطوعي لألطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم لالشتراك النشط في األعمال الحربية 

 بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،
ن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب وإذ تعتبر لذلك أ

 زيادة حماية األطفال من االشتراك في المنازعات المسلحة،
 من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، ألغراض تلك االتفاقية، 1وإذ تالحظ أن المادة 

 سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق  سنة ما لم يكن بلغ18هو آل إنسان يقل عمره عن 
 على الطفل،

واقتناعا  منها بأن بروتوآوال  اختياريا  لالتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد األشخاص في 
القوات المسلحة واشتراآهم في األعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي 

 فضلى اعتبارا  أوليا  في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال،يقضي بأن تكون مصالح الطفل ال
وإذ تالحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر المعقود في 

 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع آل الخطوات الممكنة 1995ديسمبر /آانون األول
 سن الثامنة عشرة في األعمال الحربية،لضمان عدم اشتراك األطفال دون 

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال 182وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
، وهي االتفاقية التي تحظر، 1999يونيه /واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، باإلجماع في حزيران

 فال الستخدامهم في المنازعات المسلحة،ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو اإلجباري لألط
وإذ تدين ببالغ القلق تجنيد األطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في األعمال 

الحربية من جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة، وإذ تعترف 
 مهم في هذا الصدد،بمسؤولية القائمين بتجنيد األطفال وتدريبهم واستخدا

 وإذ تذآر بالتزام آل طرف في أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون اإلنساني الدولي،
وإذ تشدد على أن هذا البروتوآول ال يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق األمم المتحدة بما 
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  والمعايير ذات الصلة في القانون اإلنساني،51فيها المادة 
اعتبارها أن أوضاع السلم واألمن باالستناد إلى االحترام التام للمقاصد والمبادئ وإذ تضع في 

الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق اإلنسان الواجبة التطبيق أوضاع ال غنى عنها لحماية 
 األطفال حماية تامة وال سيما أثناء المنازعات المسلحة واالحتالل األجنبي،

 الخاصة لهؤالء األطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو االستخدام في وإذ تعترف باالحتياجات
األعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوآول نظرا  لوضعهم االقتصادي أو االجتماعي أو نظرا  

 لجنسهم،
وإذ ال يغيب عن بالها ضرورة مراعاة األسباب الجذرية االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 فال في النزاعات المسلحة،الشتراك األط
واقتناعا  منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوآول فضال  عن إعادة التأهيل 

 البدني والنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا المنازعات المسلحة،
ال، في نشر وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك األطفال والضحايا من األطف

 المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوآول،
 :قد اتفقت على ما يلي

 1المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين 

 .ةلم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراآا  مباشرا  في األعمال الحربي
 2المادة 

تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد 
 .اإلجباري في قواتها المسلحة

 3المادة 
 ترفع الدول األطراف الحد األدنى لسن تطوع األشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن - 1

اقية حقوق الطفل، آخذة في االعتبار المبادئ الواردة في  من اتف38 من المادة 3المحددة في الفقرة 
 .تلك المادة، ومعترفة بحق األشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب االتفاقية

 تودع آل دولة طرف إعالنا  ملزما  بعد التصديق على هذا البروتوآول أو االنضمام إليه يتضمن - 2
ه بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا  للضمانات التي الحد األدنى للسن الذي تسمح عند

 .اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا  أو قسرا 
 تقوم الدول األطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة - 3

 :بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي آحد أدنى
 طوعا  حقيقيا ؛أن يكون هذا التجنيد ت) أ(
 أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من اآلباء أو األوصياء القانونيين لألشخاص؛) ب(
أن يحصل هؤالء األشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه ) ج(

 الخدمة العسكرية؛
 . قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنيةأن يقدم هؤالء األشخاص دليال  موثوقا  به عن سنهم قبل) د(
 لكل دولة طرف أن تعزز إعالنها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى األمين العام لألمم - 4

ويدخل هذا اإلخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي . المتحدة الذي يقوم بإبالغ جميع الدول األطراف
 .يتلقاه فيه األمين العام

 من هذه المادة على المدارس التي تديرها 1تراط رفع السن المذآور في الفقرة  ال ينطبق اش- 5
 من اتفاقية 29 و28القوات المسلحة في الدول األطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشيا  مع المادتين 

 .حقوق الطفل
 4المادة 

ي أي ظرف  ال يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة ألي دولة ف- 1
 .من الظروف بتجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة في األعمال الحربية

 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لمنع هذا التجنيد واالستخدام، بما في ذلك - 2
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 .اعتماد التدابير القانونية الالزمة لحظر وتجريم هذه الممارسات
هذه المادة بموجب هذا البروتوآول على المرآز القانوني ألي طرف في أي  ال يؤثر تطبيق - 3

 .نزاع مسلح
 5المادة 

ليس في هذا البروتوآول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد األحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في 
 .الصكوك الدولية والقانون اإلنساني الدولي والتي تفضي بقدر أآبر إلى إعمال حقوق الطفل

 6المادة 
 تتخذ آل دولة طرف جميع التدابير الالزمة القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير لكفالة - 1

 .فعالية تنفيذ وإعمال أحكام البروتوآول في نطاق واليتها
 تتعهد الدول األطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوآول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل - 2

 .الغين واألطفال على السواءالمالئمة بين الب
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عمليا  لكفالة تسريح األشخاص المجندين أو - 3

المستخدمين في األعمال الحربية في نطاق واليتها بما يتناقض مع هذا البروتوآول، أو إعفائهم 
المساعدة المالئمة لهؤالء وتوفر الدول األطراف عند اللزوم آل . على نحو آخر من الخدمة

 .األشخاص لشفائهم جسديا  ونفسيا  وإلعادة إدماجهم اجتماعيا 
 7المادة 

 تتعاون الدول األطراف في تنفيذ هذا البروتوآول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض - 1
ضحايا أفعال البروتوآول وفي إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي لألشخاص الذين يقعون 
ويتم االضطالع . تناقض هذا البروتوآول، بما في ذلك من خالل التعاون التقني والمساعدة المالية

 .بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول األطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة
ن خالل البرامج القائمة  تقوم الدول األطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها م- 2

المتعددة األطراف أو الثنائية أو البرامج األخرى أو من خالل أمور أخرى منها إنشاء صندوق 
 .تبرعات وفقا  لقواعد الجمعية العامة

 8المادة 
 تقدم آل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوآول حيز التنفيذ بالنسبة لها، - 1

قوق الطفل، وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام تقريرا  إلى لجنة ح
 .البروتوآول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ األحكام المتعلقة باالشتراك والتجنيد

 بعد تقديم التقرير الشامل تدرج آل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، - 2
وتقدم الدول األخرى .  من االتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوآول44مادة وفقا  لل

 .األطراف في البروتوآول تقريرا  آل خمس سنوات
 يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول األطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة - 3

 .بتنفيذ هذا البروتوآول
 9المادة 

 . التوقيع على هذا البروتوآول أمام أي دولة طرف في االتفاقية أو موقعة عليها يفتح باب- 1
وتودع صكوك التصديق أو .  يخضع هذا البروتوآول للتصديق أو يتاح االنضمام إليه ألي دولة- 2

 .االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة
ل بإبالغ جميع الدول األطراف في  يقوم األمين العام بصفته الوديع لالتفاقية والبروتوآو- 3

االتفاقية وجميع الدول األطراف التي وقعت عليها بإيداع آل صك من صكوك اإلعالن عمال  بالمادة 
3.  

 10المادة 
 يبدأ نفاذ هذا البروتوآول بعد ثالثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو - 1

 .االنضمام
ى هذا البروتوآول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ  بالنسبة لكل دولة تصدق عل- 2

 .هذا البروتوآول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو االنضمام
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 11المادة 
 يجوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوآول في أي وقت بموجب إخطار آتابي يوجه - 1

لذي يقوم بعدها بإعالم الدول األطراف األخرى في االتفاقية وجميع إلى األمين العام لألمم المتحدة ا
ويصبح االنسحاب نافذا  بعد سنة من تاريخ استالم األمين العام . الدول التي وقعت على االتفاقية

ولكن إذا آانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض نزاعا  مسلحا  عند انقضاء . لألمم المتحدة لإلخطار
 .بدأ نفاذ االنسحاب قبل انتهاء النزاع المسلحتلك السنة، ال ي

 ال يترتب على هذا االنسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوآول في - 2
وال يخل هذا االنسحاب بأي حال . صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذا 

 قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ الذي يصبح فيه باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل
 .االنسحاب نافذا 

 12المادة 
وعلى إثر ذلك يقوم .  ألي دولة طرف أن تقترح تعديال  تودعه لدى األمين العام لألمم المتحدة- 1

عقد األمين العام بإبالغ الدول األطراف بالتعديل المقترح، طالبا  إليها إعالمه بما إذا آانت تحبذ 
فإذا حبذ ثلث الدول األطراف على . مؤتمر للدول األطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها

األقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا اإلبالغ، عقد هذا المؤتمر، عقده األمين العام برعاية 
ي المؤتمر ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف الحاضرة والمصوتة ف. األمم المتحدة

 .على الجمعية العامة إلقراره
 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة 1 يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا  للفقرة - 2

 .وقبلته أغلبية ثلثي الدول األطراف
ف  متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزما  للدول األطراف التي قبلته، بينما تظل الدول األطرا- 3

 .األخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوآول وبأي تعديالت سابقة تكون قد قبلتها
 13المادة 

 يودع هذا البروتوآول، الذي تتساوى نصوصه األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية - 1
 .والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات األمم المتحدة

نسخا  مصدقة من هذا البروتوآول إلى جميع الدول األطراف  يرسل األمين العام لألمم المتحدة - 2
 .في االتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها

 _________________________ 
 
 .A/RES/54/263وثيقة األمم المتحدة * 
 .، المرفق44/25القرار ) 1(
)2 (A/CONF.183/9. 
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بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البروتوآول االختياري التفاقية حقوق الطفل : 8-4المصدر 

 البغاء وفي المواد االباحية
 

البروتوآول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل 
*األطفال في البغاء وفي المواد االباحية   

 263اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
2000مايو / أيار25لرابعة والخمسون المؤرخ في الدورة ا  

 
2002 يناير 18دخل حيز النفاذ في   

 
 إن الدول األطراف في هذا البروتوآول،

 11 و1وتنفذ أحكامها، وال سيما المواد ) 1(إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل
غي للدول األطراف أن تتخذها ، يجدر أن تقي م التدابير التي ينب36 و35 و34 و33 و32 و21و

 لكفالة حماية الطفل من بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية،
وإذ ترى أيضا  أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادي ومن 

ضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا  أو يعرقل تعليم الطفل أو ي
 أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو االجتماعي،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء االتجار الدولي باألطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع 
 األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية،

تشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المن
يتعرض لها األطفال بشكل خاص، نظرا  ألنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع األطفال 

 واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية،
وامه وإذ تعترف بأن عددا  من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفالت، تواجه خطرا  آبيرا  ق
االستغالل الجنسي، وأن الطفـالت يمثلن فئة مستغل ة بشكل ال متناسب على صعيد من ي ستغل 

 جنسيا ،
وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد اإلباحية بشكل متزايد على شبكة اإلنترنت وغيرها من 

ي المواد اإلباحية التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغالل األطفال ف
وال سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج ) 1999فيينا، (على شبكـة اإلنترنت 

وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد اإلباحية المتعلقة باألطفال وحيازتها عمدا  والترويج لها وإذ 
 الصناعة المتمثلة في اإلنترنت،تشدد على أهمية التعاون األوثق والشراآة بين الحكومات و

وإذ تعتقد أن القضاء على بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية سيتيسر 
باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في 

ة وتعطل الدور الذي تؤديه األسر واالفتقار مستويات الدخل والهياآل االجتماعية االقتصادية الجائر
إلى التربية والهجرة من األرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي 
 الالمسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة واالتجار باألطفال،

ستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع واعتقادا  منها أنه يلزم بذل جهود لرفع م
األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية وإدراآا  منها ألهمية تعزيز الشراآة 

 العالمية بين آافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،
لية ذات العالقة بحماية األطفال بما فيها اتفاقية الهاي وإذ تالحظ أحكام الصكوك القانونية الدو

بشأن حماية األطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية الهاي بشأن الجوانب 
المدنية لالختطاف الدولي لألطفال واتفاقية الهاي بشأن الوالية القانونية والقانون المنطبق 

ون في مجال المسؤولية األبوية والتدابير لحماية األطفال واتفاقية منظمة واالعتراف والتنفيذ والتعا
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 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء 182العمل الدولية رقم 
 عليها،

وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز 
 ة حقوق الطفل،وحماي

واعترافا  منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي 
 واإلعالن وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل )2(المواد اإلباحية

 1996أغسطس / آب31 إلى 27الجنسي التجاري لألطفال الذي ع قد في استكهولم في الفترة من 
 وسائر القرارات والتوصيات ذات العالقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية )3(

 المختصة،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل 

 .متناسق
 :قد اتفقت على ما يلي

 1المادة 
طراف بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية آما هو تحظر الدول األ

 .منصوص عليه في هذا البروتوآول
 2المادة 

 :لغرض هذا البروتوآول
ي قصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة ) أ(

 شكل آخر من أشكال العوض؛من األشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي 
ي قصد باستغالل األطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل ) ب(

 آخر من أشكال العوض؛
ي قصد باستغالل األطفال في المواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة آانت، يمارس ) ج(

حة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية للطفل ممارسة حقيقية أو بالمحاآاة أنشطة جنسية صري
 .إلشباع الرغبة الجنسية أساسا

 3المادة 
 تكفل آل دولة طرف أن تغطي، آحد أدنى، األفعال واألنشطة التالية تغطية آاملة بموجب - 1

قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أآانت هذه الجرائم ترتكب محليا  أو دوليا  أو آانت 
 : على أساس فردي أو منظمترتكب

 :2في سيــــاق بيع األطفال آما هو معر ف في المادة ) أ(
 :عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة آانت لغرض من األغراض التالية' 1'
 االستغالل الجنسي للطفل؛) أ(
 نقل أعضاء الطفل توخيا  للربح؛) ب(
 تسخير الطفل لعمل قسري؛) ج(
بالحفز غير الالئق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا  القيام، آوسيط، ' 2'

 للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛
عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقديم طفل لغرض استغالله فــي البغاء على النحو المعر ف في ) ب(

 ؛2المادة 
دير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تص) ج(

 .2بالطفل على النحو المعر ف في المادة 
 رهنا  بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى - 2

 .ارتكاب أي من هذه األفعال أو التواطؤ أو المشارآة في أي منها
ابير الالزمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي  تتخذ آل دولة طرف التد- 3

 .تضع في االعتبار خطورة طابعها
 تقوم، عند االقتضاء، آل دولة طرف، رهنا  بأحكام قانونها الوطني، باتخاذ اإلجراءات الرامية - 4
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. ن هذه المادة م1إلى تحديد مسؤولية األشخاص االعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 
ورهنا  بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية األشخاص االعتباريين هذه جنائية 

 .أو مدنية أو إدارية
 تتخذ الدول األطراف آافة اإلجراءات القانونية واإلدارية المالئمة التي تكفل تصرف جميع - 5

تمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة األشخاص المشارآين في عملية تبني طفل تصرفا  ي
 .التطبيق

 4المادة 
 تتخذ آل دولة طرف ما تراه ضروريا  من التدابير إلقامة واليتها القضائية على الجرائم المشار - 1

 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة 3 من المادة 1إليها في الفقرة 
 .لدولةمسجلة في تلك ا

 يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا  إلقامـــة واليتها علـى الجرائم - 2
 : في الحاالت التالي ذآرها3 من المادة 1المشـار إليهـا في الفقرة 

 عندما يكون المجرم المتهم مواطنا  من مواطني تلك الدولة أو شخصا  يقيم عادة في إقليمها؛) أ(
 .ما تكون الضحية مواطنا  من مواطني تلك الدولةعند) ب(
 تتخذ آل دولة طرف ما تراه ضروريا  من التدابير إلقامة واليتها القضائية على الجرائم اآلنف - 3

ذآرها عندما يكون المجرم المتهم موجودا  في إقليمها وال تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف 
 .بها مواطن من مواطنيهاأخرى على أساس أن الجريمة ارتك

 . ال يستبعد هذا البروتوآول أي والية قضائية جنائية تمارس وفقا  للقانون الدولي- 4
 5المادة 

 مدرجة بوصفها جرائم تستوجـب تسليـم 3 من المادة 1 تعتبر الجرائم المشـار إليهـا فـي الفقرة - 1
الـدول األطـراف وتدرج بوصفها جرائم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليـم المجرميـن قائمـة بيـن 

تستوجب تسليم مرتكبيها في آل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت الحق فيما بين هذه الدول 
 .وفقا  للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات

 إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا  بوجود معاهدة طلبا  لتسليم مـجرم من - 2
ة طـرف أخـرى ال تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوآول دولـ

ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص . قانونيا  لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم
 .عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب

شروطا  بوجود معاهدة أن تعامل هذه  على الدول األطراف التي ال تجعل تسليم المجرمين م- 3
الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهنا  بالشروط المنصوص عليها 

 .في قانون الدولة المتلقية للطلب
 تعامل هذه الجرائم، ألغراض تسليم الدول األطراف للمجرمين بعضها لبعض، آما لو أنها - 4

 حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة واليتها القضائية وفقا  ارتكبت ال في المكان الذي
 .4للمادة 

 من 1 إذا ما ق دم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذآرها في الفقرة - 5
إلى  وإذا ما آانت الدولة الطرف المتلقية للطلب ال تسلم أو لن تسلم المجرم، استنادا  3المادة 

جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير المالئمة لعرض الحالة على السلطات 
 .المختصة فيها لغرض المقاضاة

 6المادة 
 تقوم الدول األطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات - 1

المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة التحقيق أو اإلجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم 
، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة الزمة 3 من المادة 1

 .لهذه اإلجراءات
 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد 1 تفي الدول األطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة - 2
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وفي حالة عدم وجود مثل هذه . تيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائيةبينها من معاهدات أو تر
 .المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول األطراف المساعدة لبعضها البعض وفقا  لقانونها المحلي

 7المادة 
 :تقوم الدول األطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي

 :نى إجراء الحجز والمصادرة على النحو المالئم لما يلياتخاذ التدابير المالئمة لكي يتس) أ(
الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم الرتكاب الجرائم ' 1'

 المشار إليها في هذا البروتوآول أو لتسهيل ارتكابها؛
 العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛' 2'
ة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار تنفيذ الطلبات الواردة من دول) ب(

 ؛'1') أ(إليها في الفقرة الفرعية 
اتخاذ التدابير الالزمة التي تستهدف إغالق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم ) ج(

 .بصورة مؤقتة أو نهائية
 8المادة 

ق ومصالح األطفال ضحايا الممارسات  تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة لحماية حقو- 1
المحظورة بموجب هذا البروتوآول في جميع مراحل اإلجراءات القضائية الجنائية، وال سيما عن 

 :طريق ما يلي
االعتراف بضعف األطفال الضحايا وتكييف اإلجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما ) أ(

 في ذلك احتياجاتهم الخاصة آشهود؛
عالم األطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في إ) ب(

 قضاياهم؛
السماح بعرض آراء األطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي ) ج(

 تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني؛
 ر خدمات المساندة المالئمة لألطفال الضحايا طيلة سير اإلجراءات القانونية؛توفي) د(
حماية خصوصيات وهوية األطفال الضحايا واتخاذ التدابير الالزمة وفقا  للقانون الوطني (  ه(

 لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤالء األطفال الضحايا؛
بة، بكفالة حماية سالمة األطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين القيام، في الحاالت المناس) و(

 يشهدون لصالحهم من التعرض لإلرهاب واالنتقام؛
تفادي التأخير الذي ال لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ األوامر أو القرارات التي تمنح ) ز(

 .تعويضات لألطفال الضحايا
لتيق ن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات  تكفل الدول األطراف أال يحول عدم ا- 2

 .الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية
 تكفل الدول األطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي لألطفال الذين هم ضحايا الجرائم الوارد - 3

 .عتبار الرئيسيذآرها في هذا البروتوآول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها اال
 تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة التي تكفل التدريب المالئم، وخاصة التدريب القانوني - 4

 .والنفسي، لألشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوآول
أمن وسالمة هؤالء  وتتخذ الدول األطراف، في الحاالت المالئمة، التدابير الرامية إلى حماية - 5

 .أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/األشخاص و
 ال شيء في هذا البروتوآول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاآمة عادلة ونزيهة أو - 6

 .ال يتعارض مع هذه الحقوق
 9المادة 

وتنشر القوانين والتدابير اإلدارية والسياسات والبرامج  تعتمد الدول األطراف أو تعزز وتنفذ - 1
وينبغي إيالء اهتمام خاص لحماية . االجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوآول

 .األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات
 األطفال، عن طريق  تقوم الدول األطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك- 2
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اإلعالم بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية واآلثار 
وتقوم الدول، في وفائها بالتزاماتها . الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوآول
يما األطفال، في برامج اإلعالم بموجب هذه المادة، بتشجيع مشارآة المجتمع المحلي، وال س

 .والتثقيف تلك، بما في ذلك المشارآة على الصعيد الدولي
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة، التي تهدف إلى تأمين تقديم آل المساعدات - 3

 المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم
 .الكامل بدنيا  ونفسيا 

 تكفل الدول األطراف لجميع األطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوآول إتاحة - 4
اإلجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن األضرار التي لحقت بهم 

 .من األشخاص المسؤولين قانونا  عن ذلك
ير المالئمة الهادفة إلى الحظر الفعال إلنتاج ونشر المواد التي تروج  تتخذ الدول األطراف التداب- 5

 .للجرائم الموصوفة في هذا البروتوآول
 10المادة 

 تتخذ الدول األطراف آل الخطوات الالزمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات الثنائية - 1
ومعاقبة الجهات المسؤولة عن أفعال والمتعددة األطراف واإلقليمية لمنع وآشف وتحري ومقاضاة 

آما تعزز . تنطوي على بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية والسياحة الجنسية
الدول األطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية 

 .والدولية والمنظمات الدولية
 بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة األطفال الضحايا على الشفاء البدني  تقوم الدول األطراف- 2

 .والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم
 تشجع الدول األطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي لألسباب الجذرية مثل الفقر - 3

لهم في البغاء وفي المواد اإلباحية وفي والتخلف التي تسهم في استهداف األطفال للبيع واستغال
 .السياحة الجنسية

 تقوم الدول األطراف التي هي في مرآز يسمح لها بذلك، بتقديم المساعدة المالية والفنية - 4
وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة األطراف أو اإلقليمية أو الثنائية أو 

 .غيرها من البرامج
 11المادة 

ال شيء في هذا البروتوآول يمس بأي من األحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق 
 :الطفل والممكن أن يتضمنها

 قانون الدولة الطرف؛ ) أ(
 .القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة) ب(

 12المادة 
 لتلك الدولة الطرف،  تقوم آل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوآول بالنسبة- 1

بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام 
 .هذا البروتوآول

 وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تقوم آل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير إلى - 2
اقية، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ  من االتف44لجنة حقوق الطفل، وفقا  للمادة 

 .وتقوم الدول األطراف األخرى في البروتوآول بتقديم تقرير مرة آل خمس سنوات. البروتوآول
 يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول األطراف معلومات إضافية ذات عالقة بتنفيذ هذا - 3

 .البروتوآول
 13المادة 

 .لى هذا البروتوآول أمام أي دولة هي طرف في االتفاقية أو وقعت عليها يفتح باب التوقيع ع- 1
 يخضع هذا البروتوآول للتصديق عليه ويكون مفتوحا  باب االنضمام إليه ألي دولة من الدول - 2
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وتودع صكوك التصديق أو االنضمام لدى األمين العام . األطراف في االتفاقية أو الموقعة عليها
 .لألمم المتحدة

 14لمادة ا
 . يبدأ نفاذ هذا البروتوآول بعد ثالثة أشهر من إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر- 1
 يبدأ نفاذ هذا البروتوآول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، - 2

 .بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها
)1(__________________  _______ 
 
 .A/RES/54/263وثيقة األمم المتحدة * 
 .، المرفق44/25القرار ) 1(
 .، المرفق1992/74، الفصل الثاني، الفرع ألف، القرار E/1992/22 ((2، الملحق رقم 1992الوثائق الرسمية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ) 2(
)3 (A/51/385المرفق ،. 
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التعذیب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسيه او اتفاقية مناهضة : 9-4المصدر 

 الالإنسانية او المهينة

 
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  1984ديسمبر / آانون األول10المؤرخ في  39/46لألمم المتحدة 
 ) 1 (27، وفقا ألحكام المادة 1987يونيه / حزيران26: تاريخ بدء النفاذ

 
 إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،

إذ ترى أن االعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء األسرة البشرية هو، وفقا 
 ثاق األمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، للمبادئ المعلنة في مي

 وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة لإلنسان، 
 منه، 55وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 

 ومراعاتها على مستوى العالم،بتعزيز احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 7 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 5ومراعاة منها للمادة 

المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
 الالإنسانية أو المهينة، 

 أيضا إلعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ومراعاة منها
 ، 1975ديسمبر / آانون األول9العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 

 القاسية أو الالإنسانية ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
 في العالم قاطبة،
 : اتفقت على ما يلي

 الجزء األول
  1المادة 

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان أم عقليا، " بالتعذيب"ألغراض هذه االتفاقية، يقصد . 1
اعتراف، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 

أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي 
 أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه، -شخص ثالث 

وال . شخص آخر يتصرف بصفته الرسميةأو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي 
يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة 

 .عرضية لها
 . ال تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل. 2

  2المادة 
ل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال تتخذ آ. 1

 .التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي
ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت، سواء أآانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو . 2

 .ة حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى آمبرر للتعذيبعدم استقرار سياسي داخلي أو أي
 . ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة آمبرر للتعذيب. 3

  3المادة 
أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ") أن ترده("ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده . 1

 . ها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيبتوافرت لدي
تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا آانت هذه األسباب متوافرة، جميع االعتبارات ذات الصلة، بما في . 2

اإلنسان في ذلك، في حالة االنطباق، وجود نمط ثابت من االنتهاآات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق 
 . الدولة المعنية
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  4المادة 

تضمن آل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق األمر ذاته . 1
على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشارآة في 

 .التعذيب
 . الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرةتجعل آل دولة طرف هذه . 2

  5المادة 
 4تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من اإلجراءات إلقامة واليتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة . 1

 :في الحاالت التالية
ا القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لواليته) أ(

 مسجلة في تلك الدولة،
 عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،) ب(
 .عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا) ج(
 إلقامة واليتها القضائية على هذه الجرائم في الحاالت تتخذ آل دولة طرف بالمثل ما يلزم من اإلجراءات. 2

التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لوالياتها القضائية وال تقوم بتسليمه 
 . من هذه المادة1 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذآرها في الفقرة 8عمال بالمادة 

 .ي والية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخليال تستثنى هذه االتفاقية أ. 3
  6المادة 

تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص . 1
 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية 4موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 

ويكون االحتجاز واإلجراءات القانونية األخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك .  لضمان وجوده فيهاأخرى
الدولة على أال يستمر احتجاز الشخص إال للمدة الالزمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي 

 .إجراءات لتسليمه
 .ما يتعلق بالوقائعتقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق األولى في. 2
 من هذه المادة على االتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة 1تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة . 3

 . التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن آان بال جنسية
 1فور الدول المشار إليها في الفقرة لدى قيام دولة ما، عمال بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على ال. 4

وعلى الدولة التي تجرى التحقيق األولى . ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله5من المادة 
 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذآورة مع اإلفصاح 2الذي تتوخاه الفقرة 

 . مارسة واليتها القضائيةعما إذا آان في نيتها م
  7المادة 

تقوم الدولة الطرف التي يوجد في اإلقليم الخاضع لواليتها القضائية شخص يدعى ارتكابه ألي من الجرائم . 1
، بعرض القضية على سلطاتها المختصة 5 في الحاالت التي تتوخاها المادة 4المنصوص عليها في المادة 

 . لم تقم بتسليمهبقصد تقديم الشخص للمحاآمة، إذا
تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس األسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة . 2

 ينبغي أال تكون معايير األدلة 5 من المادة 2وفى الحاالت المشار إليها في الفقرة . بموجب قانون تلك الدولة
ألحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحاالت المشار إليها في المطلوبة للمقاضاة واإلدانة بأي حال من ا

 .5 من المادة 1الفقرة 
تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل اإلجراءات القانونية ألي شخص تتخذ ضده تلك اإلجراءات فيما . 3

 .4يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 
  8المادة 

 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون 4شار إليها في المادة تعتبر الجرائم الم. 1
وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في آل . قائمة بين الدول األطراف
 .معاهدة تسليم تبرم بينها

تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وآانت الدولة األولى إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال . 2
تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا 

ويخضع التسليم للشروط األخرى المنصوص عليها في قانون الدولة . للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم
 .يقدم إليها طلب التسليمالتي 
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تعترف الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها . 3
 .فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم

لدول األطراف، آما لو أنها اقترفت ال في المكان الذي وتتم معاملة هذه الجرائم، ألغراض التسليم بين ا. 4
 .5 من المادة 1حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة واليتها القضائية طبقا للفقرة 

  9المادة 
على آل دولة طرف أن تقدم إلى الدول األطراف األخرى أآبر قدر من المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات . 1
، بما في ذلك توفير جميع األدلة الموجودة في 4جنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة ال

 .حوزتها والالزمة لإلجراءات
 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل 1تنفذ الدول األطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة . 2

 .المساعدة القضائية
  10ة الماد

تضمن آل دولة إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب . 1
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أآانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، 

ز أي فرد معرض ألي شكل من أشكال والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجا
 .التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته

تضمن آل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات . 2
 .ووظائف مثل هؤالء األشخاص

  11المادة 
ظم قواعد االستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وآذلك الترتيبات تبقى آل دولة قيد االستعراض المن

المتعلقة بحجز ومعاملة األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن في أي 
 .إقليم يخضع لواليتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حاالت تعذيب

  12المادة 
يام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه آلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى تضمن آل دولة طرف ق

 .االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية
  13المادة 

ضائية، الحق في تضمن آل دولة طرف ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لواليتها الق
. أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة
وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من آافة أنواع المعاملة السيئة أو 

 .التخويف نتيجة لشكواه أو ألي أدلة تقدم
  14المادة 

 آل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل تضمن. 1
للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أآمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة 

 .في التعويضالمعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين آان يعولهم الحق 
ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من األشخاص فيما قد يوجد من تعويض . 2

 .بمقتضى القانون الوطني
  15المادة 

تضمن آل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب، آدليل في أية 
 . شخص متهم بارتكاب التعذيب آدليل على اإلدالء بهذه األقوالإجراءات، إال إذا آان ذلك ضد

  16المادة 
تتعهد آل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال . 1

، عندما 1مادة المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب آما حددته ال
يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه األعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما 

 وذلك 13، 12، 11، 10وتنطبق بوجه خاص االلتزامات الواردة في المواد . تتم بموافقته أو بسكوته عليها
 المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية باالستعاضة عن اإلشارة إلى التعذيب باإلشارة إلى غيره من ضروب

 .أو المهينة
ال تخل أحكام هذه االتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو . 2

 . الالإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم
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 الجزء الثاني
  17المادة 

. وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد) يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة(اهضة التعذيب تنشأ لجنة لمن. 1
وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخالقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق اإلنسان، 

يع الجغرافي العادل وتقوم الدول األطراف بانتخابهم مع مراعاة التوز. يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية
 .وفائدة اشتراك بعض األشخاص من ذوى الخبرة القانونية

ولكل دولة . ينتخب أعضاء اللجنة بطريق االقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول األطراف. 2
وتضع الدول األطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون . طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها

ا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية أيض
 .والسياسية ولديهم االستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب

يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول األطراف التي يدعو إلى عقدها مرة آل سنتين األمين العام . 3
وفى تلك االجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول األطراف ويكون . تحدةلألمم الم

األشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أآبر عدد من األصوات وعلى األغلبية المطلقة 
 .ألصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين المصوتين

ويقوم األمين العام لألمم . ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه االتفاقيةيجرى االنتخاب األول في موعد . 4
المتحدة، قبل موعد آل انتخاب بأربعة أشهر على األقل، بتوجيه رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى 

حين على هذا ويقوم األمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرش. تقديم ترشيحاتها في غضون ثالثة أشهر
 .النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول األطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول األطراف

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين إلعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة . 5
 انتخابهم في المرة األولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم غير أن مدة عضوية خمسة من األعضاء الذين يتم. أخرى

 من هذه المادة بعد االنتخاب األول مباشرة، باختيار أسماء هؤالء 3رئيس االجتماع المشار إليه في الفقرة 
 .األعضاء الخمسة بطريق القرعة

المتعلقة باللجنة، تقوم في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه ألي سبب آخر عن أداء مهامه . 6
الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته 

شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول األطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد 
في غضون ستة أسابيع بعد قيام األمين العام لألمم المتحدة الدول األطراف أو أآثر على ذلك بالنفي وذلك 

 .بإبالغها بالتعيين المقترح
 .تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة. 7

  18المادة 
 .ويجوز إعادة انتخابهم. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. 1
 :ي على أن ينص، في جملة أمور على ما يليتضع اللجنة نظامها الداخل. 2
 يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،) أ(
 .تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين) ب(
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيالت ألداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه . 3

 .حو فعالاالتفاقية على ن
وبعد عقد اجتماعها األول، تجتمع . يقوم األمين العام لألمم المتحدة بالدعوة إلى عقد االجتماع األول للجنة. 4

 .اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي
للجنة تكون الدول األطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول األطراف وا. 5

بما في ذلك رد أي نفقات إلى األمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيالت التي تكون األمم المتحدة قد 
 . من هذه المادة3تحملتها وفقا للفقرة 

  19المادة 
تقدم الدول األطراف إلى اللجنة، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها . 1
فيذا لتعهداتها بمقتضى هذه االتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة تن

وتقدم الدول األطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة آل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم . الطرف المعنية
 .اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة

 . يحيل األمين العام لألمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول األطراف.2
تنظر اللجنة في آل تقرير، ولها أن تبدى آافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة . 3

 .وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من مالحظات. الطرف المعنية
 أية مالحظات 24قرر، آما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة وللجنة أن ت. 4
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 من هذه المادة، إلى جانب المالحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية 3تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 
 من هذه المادة، إذا 1فقرة وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب ال. بشأن هذه المالحظات

 .طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية
 
  20المادة 

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دالئل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس . 1
 هذه على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة

 .المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم مالحظات بصدد تلك المعلومات
وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية مالحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات . 2

اء تحقيق سرى صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أآثر من أعضائها إلجر
 .وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة

وقد .  من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية2وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة . 3
 .يشمل التحقيق، باالتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية

 من هذه المادة أن 2عد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة وعلى اللجنة، ب. 4
 .تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو مالئمة بسبب الوضع القائم

ية، وفى جميع مراحل  من هذه المادة سر4 إلى 1تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات . 5
ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه اإلجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم . اإلجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف

، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج اإلجراءات في 2وفقا للفقرة 
 .24تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 

  21لمادة ا
ألية دولة طرف في هذه االتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة . 1

في أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى ال تفي بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية في 
 والنظر فيها وفقا لإلجراءات المبينة في هذه المادة، إال في وال يجوز تسلم البالغات. أن تنظر في تلك البالغات

وال يجوز للجنة أن . حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها
ويتم تناول . تتناول، بموجب هذه المادة، أي بالغ إذا آان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا اإلعالن

 :الغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا لإلجراءات التاليةالب
يجوز ألي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى ال تقوم بتنفيذ أحكام االتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك ) أ(

رف الدولة الطرف لهذا األمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الط
التي بعثت إليها بها في غضون ثالثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه 
األمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن ومالئم، إشارة إلى اإلجراءات ووسائل االنتصاف المحلية التي اتخذت أو 

 ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا األمر،
م تسوية األمر بما يرضى آال من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ في حالة عد) ب(

ورود الرسالة األولى إلي الدولة المتسلمة يحق ألي من الدولتين أن تحيل األمر إلى اللجنة بواسطة إخطار 
 توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة األخرى،

ها بمقتضى هذه المادة إال بعد أن تتأآد من أنه تم االلتجاء إلى جميع ال تتناول اللجنة أي مسألة تحال إلي) ج(
وسائل االنتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا األمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها 

ي حالة عموما، وال تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل االنتصاف بصورة غير معقولة أو ف
 عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال،

 تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،) د(
ية بهدف ، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول األطراف المعن)ج(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ) هـ(

وتحقيقا لهذا . التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام االلتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية
 الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند االقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،

زودها بأية أن ت) ب(يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول األطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية ) و(
 معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،

، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في )ب(يحق للدول األطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية ) ز(
 المسألة وأن تقدم مذآرات شفوية أو آتابية أو آليهما،

 عشر شهرا من تاريخ استالم اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية تقدم اللجنة تقريرا، خالل اثني) ح(
 ،)ب(
، تقصر اللجنة تقريرها على بيان )هـ(في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية " 1"
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 .موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه
، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز )ج(فقرة الفرعية في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام ال" 2"

 .بالوقائع على أن ترفق به المذآرات الخطية ومحضرا بالمذآرات الشفوية التي أعدتها الدول األطراف المعنية
 .ويبلغ التقرير في آل مسألة إلى الدول األطراف المعنية

س من الدول األطراف في هذه االتفاقية إعالنات تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خم. 2
وتودع الدول األطراف هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم المتحدة، الذي .  من هذه المادة1بموجب الفقرة 

ويجوز سحب أي إعالن في أي وقت بإخطار يوجه إلى األمين . سيرسل نسخا منها إلى الدول األطراف األخرى
ا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بالغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، وال يجوز وال يخل هذ. العام

تسلم أي بالغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم األمين العام إخطار سحب اإلعالن ما لم تكن 
 .الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعالنا جديدا

  22المادة 
 في هذه االتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص يجوز ألية دولة طرف. 1

اللجنة في تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لواليتها القانونية ويدعون أنهم 
يتصل بدولة طرف في وال يجوز للجنة أن تتسلم أي بالغ إذا آان . ضحايا النتهاك دولة طرف في أحكام االتفاقية

 .االتفاقية لم تصدر مثل هذا اإلعالن
تعتبر اللجنة أي بالغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا آان غفال من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل . 2

 .إساءة الستعمال حق تقديم مثل هذه البالغات أو أنه ال يتفق مع أحكام هذه االتفاقية
، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه االتفاقية التي تكون قد أصدرت 2ة مع مراعاة نصوص الفقر. 3

 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام االتفاقية إلى أية بالغات معروضة عليها بمقتضى هذه 1إعالنا بموجب الفقرة 
سيرات أو بيانات وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تف. المادة

 .آتابية توضح األمر ووسائل االنتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت
تنظر اللجنة في البالغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من . 4

 .مقدم البالغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية
 :ية بالغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق منال تنظر اللجنة في أ. 5
أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، وال يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية ) أ(

 الدولية،
لة مدة أن الفرد قد استنفد جميع وسائل االنتصاف المحلية المتاحة، وال تسرى هذه القاعدة في حالة إطا) ب(

تطبيق وسائل االنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية 
 .النتهاك هذه االتفاقية على نحو فعال

 .تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات المقدمة لها بموجب هذه المادة. 6
 .لطرف المعنية وإلي مقدم البالغتبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة ا. 7
تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول األطراف في هذه االتفاقية إعالنات . 8

وتودع الدول األطراف هذه اإلعالنات لدى األمين العام لألمم المتحدة، الذي .  من هذه المادة1بموجب الفقرة 
ويجوز سحب أي إعالن في أي وقت بإخطار يوجه إلى األمين . طراف األخرىسيرسل نسخا منها إلى الدول األ

العام، وال يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بالغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، وال يجوز 
م تكن تسلم أي بالغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم األمين العام إخطار سحب اإلعالن ما ل

 .الدولة الطرف المعنية أصدرت إعالنا جديدا
  23المادة 

من ) هـ (1يحق ألعضاء اللجنة وألعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 
 التمتع بالتسهيالت واالمتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة باألمم 21المادة 

 .لمتحدة آما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتهاا
  24المادة 

تقدم اللجنة إلى الدول األطراف وإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها 
 . بموجب هذه االتفاقية

 الجزء الثالث
  25المادة 

 .اب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدوليفتح ب. 1
 .وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة. تخضع هذه االتفاقية إلجراء التصديق. 2
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  26المادة 
ويصبح االنضمام ساري المفعول عند إيداع صك االنضمام . يفتح باب االنضمام إلى هذه االتفاقية لجميع الدول

 .م لألمم المتحدةلدى األمين العا
  27المادة 

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمين . 1
 .العام لألمم المتحدة

يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام . 2
 .ن في اليوم الثالثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو االنضمام الخاصة بهاالعشري

  28المادة 
يمكن ألي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو االنضمام إليها، أن تعلن أنها ال تعترف . 1

 .20باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 
 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت 1طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة يمكن ألي دولة . 2

 .تشاء، بإرسال إخطار إلى األمين العام لألمم المتحدة
  29المادة 

يحوز ألي دولة طرف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى األمين العام لألمم . 1
بإبالغ الدول األطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا . ين العام بناء على ذلكويقوم األم. المتحدة

وفى حالة تأييد ثلث . آانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول األطراف للنظر في االقتراح والتصويت عليه
مؤتمر، يدعو األمين العام الدول األطراف على األقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا ال

ويقدم األمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف الحاضرة . إلى عقده تحت رعاية األمم المتحدة
 .في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول األطراف لقبوله

لدول األطراف في هذه  من هذه المادة عندما يخطر ثلثا ا1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة . 2
 .االتفاقية األمين العام لألمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا لإلجراءات الدستورية لكل منها

وتبقى الدول األطراف األخرى ملزمة . تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول األطراف التي قبلتها. 3
 .هابأحكام هذه االتفاقية وبأية تعديالت تكون قد قبلت

  30المادة 
أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أآثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه االتفاقية أو تنفيذها وال يمكن تسويته . 1

فإذا لم تتمكن األطراف في غضون ستة . عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول
ظيم التحكيم، يجوز ألي من تلك األطراف أن يحيل النزاع أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تن

 .إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام األساسي لهذه المحكمة
يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها، أنها ال تعتبر . 2

 من هذه المادة 1ولن تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بالفقرة . دة من هذه الما1نفسها ملزمة بالفقرة 
 .بالنسبة ألي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ

 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال 2يجوز في أي وقت ألي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة . 3
 .إخطار إلى األمين العام لألمم المتحدة

  31المادة 
. يحوز ألي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه االتفاقية بإخطار آتابي ترسله إلى األمين العام لألمم المتحدة. 1

 .ويصبح اإلنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم األمين العام هذا اإلخطار
 هذه االتفاقية فيما يتعلق لن يؤدى هذا اإلنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من االلتزامات الواقعة عليها بموجب. 2

ولن يخل اإلنهاء بأي شكل باستمرار نظر . بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه اإلنهاء نافذا
 .أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه اإلنهاء نافذا

 طرف باالتفاقية نافذا، ال تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة. 3
 .جديدة تتعلق بتلك الدولة

  32المادة 
يعلم األمين العام لألمم المتحدة جميع أعضاء األمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه االتفاقية أو انضمت 

 :إليها بالتفاصيل التالية
 ،26، 25 التي تتم بموجب المادتين التوقيعات والتصديقات واالنضمامات) أ(
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، وآذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تدخل عليها بموجب 27تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بموجب المادة ) ب(
 ،29المادة 

 .31حاالت اإلنهاء بمقتضى المادة ) ج(
  33المادة 

الروسية والصينية والعربية والفرنسية تودع هذه االتفاقية، التي تتساوى نصوصها األسبانية واإلنكليزية و. 1
 .في الحجية لدى األمين العام لألمم المتحدة

 .يرسل األمين العام لألمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه االتفاقية إلى جميع الدول. 2
_______________________ 

 

 .409، ص A.94.XIV-Vol.1 ,Part 1، رقم المبيع1993مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، األمم المتحدة، نيويورك، : حقوق اإلنسان* 
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ف التحول االجتماعيیتعر: 1-5المصدر   

 
 تعريف التحول االجتماعي

قد يتضمن التحول االجتماعي تغييرات في التراآيب االجتماعية وعالقات العمل والتمدن واالتجاهات والمعتقدات 
 . المزايا التنافسية والمقارنة والحكم الفاعلواآلراء والقيم والحقوق والحريات ونوعية التعليم و

 
 حول تحقيق التحول االجتماعي

متعلق .. "أن هدف التحول االجتماعي، باإلشارة إلى رأي باولو فرير بهذا الصدد، على انه) 1998(يرى تيلور 
ث يتعلمون إلى حد اآبر بالتحول االجتماعي عن طريق آشف الواقع بواسطة المقموعين عبر إيقاظ وعيهم، حي

إدراك التناقضات االجتماعية والسياسية واالقتصادية، باإلضافة إلى القيام بأفعال ضد العناصر القمعية في 
 ".الواقع

 
 التعليم التحولي

ويتابع . ويقترح مازيرو ، رائد نظرية التعليم التحولي، انه يمكن تحويل األفراد من خالل عملية التفكير النقدي
يشمل تحديد األفكار والقيم والمعتقدات "حل التعليم في عملية التعليم التحولي الذي القول إن ابرز مرا

والمشاعر ذات اإلشكاليات مع الفحص النقدي لالفتراضات التي ب نبت عليها، باإلضافة إلى اختبار التبريرات من 
، ص 1998تيلور، . (مليةرارات المستندة إلى اإلجماع الناشيء عن هذه العخالل الخطاب المنطقي واتخاذ الق

43( 
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قنيات التدریب الفع الةت: 2-5المصدر    
 

 تغيير التصر فات، القيم تعليم المهارات، التصر فات إعطاء المعلومات
 معلومات أو رأيه حول خبيريعرض : العرض •

 .موضوع معي ن

 نواح  خبيران أو ثالثة يعرض :العرض المشترك •
من الضروري وجود (مختلفة من موضوع مشترك 

 ).وسيط

نازعين ويتناقشان  رأيين متخبيران يذآر :النقاش •
 ).من الضروري وجود وسيط(حولهما 

 .خبيرين مداخلة حوارية غير رسمية بين :الحوار •

 مسرحية محض رة أو مسرحية هزلية :عرض تمثيلي •
 .قصيرة

 أو أآثر مع خبيرلعروض  المتابعة المناسبة أنشطة •
 .جمهور

أسئلة حر ة ومفتوحة من بعد /فترة نقاش: المنتدى •
 .العرض

 منح الفرص للحاضرين لطرح األسئلة :لةفترة األسئ •
 .مباشرة على الشخص الذي يقد م العرض

 أشخاص 6 إلى 4 فرق فرعية من :المناقشةمجموعات  •
 دقائق للتناقش حول موضوع معي ن أو 5لمد ة 

، ومن ثم  يتم  التناقش مع الخبيرسؤال طرحه 
 .الجمهور

عرض مشكلة أو حالة على فريق : دراسة الحالة •
 .ا أو حل هالتحليله

 يشرح الميس ر شفويا  عمال أو إجراء أو :المحاآاه •
 .عملية

 يشارك المشارآون في :األلعاب والخبرات المنظ مة •
 .لعبة تتطل ب مهارات معي نة ويقودها عادة  الميس ر

 يتعل م المشارآون مهارات بشكل يشابه الواقع :التظاهر •
 .الذي يتطل ب المهارات

التعاون في العمل ضمن  :التعل م/فريق التعليم •
 6 إلى 3مجموعات مكونة من فرق عمل مصغ رة من 

أشخاص، ويساعد آل فريق اآلخر على تطوير 
 .المهارات

 .وممارسة المهارات المناسبة للمتابعة األنشطة •

 تسمح للمشارآين بممارسة أنشطة: مشاريع التطبيق •
المهارات ضمن سياقهم الخاص وحاالت ترد خالل 

 .التدريب

 معي نة لتطبيق التعل م من بعد أنشطة :ارسةالمم •
 .التدريب في سياقهم الخاص

 

يطرح سؤال على أعضاء الفريق : رد ة الفعل الدائرية •
الجالسين بشكل دائري، ويعب ر آل  شخص بدوره عن 

 .رأيه

رؤية أو اختبار حاالت : الرحالت الميدانية، الجوالت •
 .للمالحظة والدراسة

مناقشة تطبيقها في الحياة إختبار لعبة و: األلعاب •
 .اليومية

تبادل لألفكار واآلراء : المناقشات ضمن فرق العمل •
 20 إلى 8من (بين أعضاء فرق العمل المصغ رة 

حول مشكلة أو موضوع مشترك لمد ة تتراوح ) شخصا 
 . دقيقة وفقا  لحجم الفريق40 و10بين 

تمثيل دراماتيكي مرتجل لمشكلة أو : لعب األدوار •
 . يليه نشاطوضع ما،

 .إختبار حالة واقعية بقدر اإلمكان، يليه نقاش: محاآاهال •

عرض تمثيلي قصير ممر ن : مسرحية هزلية قصيرة •
 .عليه، يليه نقاش

  

 


